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A városközpontba kerül
Bethlen Gábor szobra

Városi sportklubbal mentenék meg a vásárhelyi sportéletet

Macbeth

Az állandó marosvásárhelyi színjátszás születésnapja alkalmából a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata közleményben tudatta, hogy június 12-én, kedden 19
órától ünnepi előadásként nagytermi
nézőtérrel tűzi műsorra a Macbeth
című produkciót.

____________2.
Jelentés készül
a nyelvi jogok
önkormányzati
érvényesüléséről

A demokráciát szeretné erősíteni az
Európa Tanács Helyi és Regionális
Önkormányzatok Kongresszusa azzal,
hogy jelentést készít a nyelvi jogok önkormányzati érvényesüléséről.

____________4.
Hivatás
és mindennapi
létforma

A családom támogatásával 2010-ben
döntöttem el, hogy zenét szeretnék tanulni. A bátyám már zenetanonc volt
az iskolában, így engem is vonzott ez
az életforma, habár felmenőim között
nem volt hivatásos zenész.

A Bethlen Gábor-szobor végleges helyszínéről döntött szerdai soros ülésén a marosvásárhelyi tanács, így az RMDSZ javaslatára méltó helyen, a főtéri parkban állítják fel még az
idén a fejedelem szobrát. A tanácsülés egyik, éles vitát kiváltó napirendi pontja a Városi Sportklub igazgatótanácsának a megszavazása volt, ugyanakkor a költségvetés-kiigazítás során 2,5 millió lejt különítettek el annak érdekében, hogy a sportklub elkezdhesse tevékenységét.

Menyhárt Borbála

Újabb mérföldkőhöz ért a Bethlen Gábor-szobor felállításának az
ügye, a szerdai tanácsülésen ugyanis elfogadták a műalkotás végleges
helyszínéről szóló határozatot. Ennek értelmében a szobrot a főtéri parkban, az Orange telefonszolgáltató üzletével egy vonalban állítják fel. A
virágóra irányába fog nézni, tehát mintegy bezárja majd a központi teret.
A döntést követően elkezdődnek a hivatalos szerződéskötések a szobor
megformálójával, illetve megöntőjével, és még az idén a helyére kerül
az alkotás.
(Folytatás a 4. oldalon)

ÖRÖMHÍR

____________7.
Harmadik helyen
végzett
a Red Arrows

A harmadik helyen zárta az első romániai félhivatalos floorball- (vagy magyarosabb nevén teremhoki-) ligát a
Marosvásárhelyi Red Arrows.

____________9.
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A Nap kel
5 óra 33 perckor,
lenyugszik
21 óra 7 PERCkor.
Az év 152. napja,
hátravan 213 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma TÜNDE, holnap
KÁRMEN, ANITA napja.
KÁRMEN: spanyol eredetű, a
Carmel hegyi Miasszonyunk
rövidülése.
ANITA: az Anna és a Johanna
spanyol becézéséből önállósult.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. május 31.

Változó égbolt, záporeső,
zivatar lehetséges
Hőmérséklet:
max. 310C
min. 150C

1 EUR

4,6485

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

3,9734

1,4576

166,6980

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

31, 41, 35, 21, 22 + 20
11, 10, 17, 32, 18, 15
24, 33, 19, 28, 35, 4

Megyei hírek

NOROC PLUS: 9 5 5 9 3 0

SUPER NOROC: 3 9 1 5 2 8
NOROC: 2 0 2 9 0 5 9

Előadások a Nemzeti Színházban

Június 2-án, szombaton 19 órára a Pjotruska című bohózatra várják a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagyérdeműjét az Underground terembe. 3-án, vasárnap 19
órakor ebben az évadban utoljára látható a nagyteremben
a Retromadár blokknak csapódik, és forró aszfaltra zuhan
című előadás. 4-én, hétfőn 17 órakor és 5-én, kedden 20
órakor A lélek meztelen lazasága tekinthető meg az Underground teremben. 4-én, hétfőn 19.30-kor a Kisteremben a Részegek van műsoron. 6-án, szerdán 17 órakor a
nagytermi színpadon a Hedda Gabler című előadás látható.

Gyöngykoszorú találkozó
Csittszentivánon

A Csittszentiváni Kulturális Egyesület szervezésében június 2-án, szombaton 13 órától első alkalommal tartanak
Gyöngykoszorú találkozót Csittszentivánon. A meghívott
csoportok 14 órától vonulnak fel a falun, majd 15 órakor a
kultúrotthonban elkezdődik az előadás. A rendezvényt a
20 órától kezdődő táncház zárja, muzsikál a szászcsávási
zenekar, valamint Moldován Horváth István és zenekara.

Énekes-hangszeres hangverseny

A végzős diákoknak ajánlott rendkívüli énekes-hangszeres
hangversenyre kerül sor június 6-án, szerdán este 7 órától
a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Előadó a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara, karvezető Vasile Cazan, karvezető-asszisztens Sikó Szidónia,
közreműködik: Molnár Tünde orgonaművész, Iordache Beatrice szoprán. A csütörtökön este 7 órától kezdődő szimfonikus hangversenyen Yü-An Chang karmester vezényel,
gordonkán játszik Ion Storojenko.

Gulyásfőző verseny

A marosvásárhelyi Magányosok Klubja június 2-án XVII.
alkalommal szervezi meg a bográcsgulyásfőző vándorversenyt. A zártkörű rendezvény házigazdája Fekete Pál székelyvéckei polgármester lesz.

Óvodások sportolimpiája

A Pro XXI. Sport és Kulturális Alapítvány június 2-án,
szombaton reggel 9 órai kezdettel szervezi meg az óvodások hagyományos sportolimpiáját a víkendtelepi sportpályákon.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja az óvodásokat és
kisiskolásokat hétfőn 18 órától. Muzsikál Sinkó András és
az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális
Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

Kontrasztkiállítás a várban

A Bonus Pastor Alapítvány szervezésében június 5-én,
kedden 10 órakor a marosvásárhelyi vár E épületében nyílik meg a Magyar Református Egyház és a Magyar Rendőrség család- és ifjúságmentő projektje révén megvalósuló
Kontrasztkiállítás. A prevenciós célú multimédiás kiállítás
a fiatalok és a családok életét érintő legfontosabb kérdéseket hozza felszínre.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Az állandó magyar nyelvű marosvásárhelyi színjátszás
215. évfordulója alkalmából

Macbeth

„A Nemzeti Játszó Társaság 1803. június 12-én
Maros Vásárhelyen mutatta be a Nevelés formálja az
embert című igen szép erkölcsi vígjátékot, öt felvonásban. Játszó személyek: Sáska, Langné, Láng, Jantsó,
Magyar, S. Borbála, Székely, Kemény, Sáskáné. Az előadást egy héten négyszer, azaz Vasárnap, Kedden, Csütörtökön és Szombaton játszták” – így szól az egykori
híradás, amiből kiderül, hogy 215 éve lépett először
színpadra magyar nyelvű hivatásos színtársulat Marosvásárhelyen.
Az állandó marosvásárhelyi színjátszás születésnapja
alkalmából a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata közleményben tudatta, hogy június 12én, kedden 19 órától ünnepi előadásként nagytermi nézőtérrel tűzi műsorra a Macbeth című produkciót.
A 2017/2018-as évadban a Tompa Miklós Társulat
Keresztes Attila rendezésében vitte színre a Macbeth
című tragédiát. A William Shakespeare által az 1600-as
évek legelején írt és méltán világhírűvé vált, egy középkori skóciai királygyilkosságról és annak következményeiről szóló tragédia marosvásárhelyi szereposztásában
többek között Bartha László Zsolt, Kádár Noémi, Varga
Balázs, Bokor Barna, Gáspárik Attila, Csíki Szabolcs,
Barabás Hunor, Korpos András, Kádár L. Gellért, Meszesi Oszkár, Ördög Miklós Levente, Galló Ernő, Kovács Botond, P. Béres Ildikó és Tollas Gábor
színművészeket láthatja az érdeklődő közönség. Közreműködik az András Lóránt Társulat, a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia kamarakórusa, valamint Boros
Csaba és Ila Gábor.
A 18 éven felülieknek ajánlott produkció román
nyelvű feliratozással követhető – áll a társulat közleményében. (Knb.)

Tanév végi rövid összegző

Fesztiválsikerek és egy új, akkreditált szak

Ismét elballagott egy évfolyam
a Köteles utcából. Május 19-én,
szombaton a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem több mint
fél évszázados fennállásának
sokadik végzős osztálya intett
búcsút az intézménynek és színházainak, tanárainak, hallgatóságának a Stúdió Színházban. A
ballagást miniévad előzte meg,
a végzős hallgatók államvizsgáikra készülnek, mi pedig dr. Balási
Andrással, az egyetem rektorhelyettesével röviden az elmúlt
tanévről és a soron következő
esztendőről beszélgettünk.

honlapján, illetve a Facebook-oldalunrészeti Egyetem és a Petru Maior
kon (amelyek szerint alapképzésen hét
Egyetem összeolvasztása miatt kiakkreditált szakkal – színművészet,
alakult társadalmi, tanügyi és pobábművészet, rendező, látványtervező,
litikai vita. Várható-e az, hogy a
audiovizuális kommunikáció, teatrolóközeli, illetve távoli jövőben a Magia és zene szakok –, mesteri képzésen
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem
pedig hat akkreditált szakkal – színműis összekapcsolódik, eggyé válik
vészet, bábművészet, a rendezés művéegy másik felsőfokú tanintézményszete, teatrológia – művelődésnyel, fenyegeti-e ilyen „veszély” az
szervezés, korszerű zenei koncepciók,
egyetemet?
művészetek és új média – várják az új
– Nem hiszem, hogy ez különösebhallgatókat – a szerk.).
ben fenyegetés lenne, a mi egyete– Még mindig nem csitult el a Ma- münk esetében nem volt szó
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze- ilyesmiről.

Kaáli Nagy Botond

– Hogyan értékelnéd az elmúlt tanévet, milyen volt az elmúlt esztendő
az egyetem tanári kara és diáksága
számára?
– Voltak produkcióink, bemutatóink, minden ment a maga rendjén. Nagyon sok előadást játszhattunk mind a
Stúdió Színházban, mind a különböző
termeinkben, és volt egy nagy sikerű
előadásunk, a Bruno Schulz elbeszélései nyomán született és Balázs Zoltán
által rendezett Augusztus című nonverbális produkció, amellyel megfordultunk a prágai fesztiválon, a budapesti
fesztiválon, készülünk vele Nagyszebenbe, Pozsonyba és még egyszer Budapestre.
– Nemrég ballagtak el a végzős évfolyamok. A következő tanévben
várjátok-e valamilyen különlegességgel a hozzátok érkező, leendő
hallgatókat?
– Igen, akkreditáltattuk a művészetek és új média magiszteri szakunkat,
ezenkívül a jövő tanévben induló szakokat bárki megtekintheti az egyetem

Augusztus

Fotó: Stúdió Sínház
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A DNA aggodalmát fejezi ki az ügyészek
függetlenségének lehetséges korlátozása miatt

Aggodalmukat fejezték ki a korrupcióellenes ügyé- a vészharangot”, mert sérülhet az ügyészek függetlensége,
szek amiatt, hogy veszélybe kerülhet az ügyészek amely pedig a korrupcióellenes harc alapvető feltétele.
Az alkotmánybíróság úgy döntött szerdán, hogy az államfő
függetlensége.

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ezzel
arra az alkotmánybírósági döntésre reagált, amely kötelezi
Románia államelnökét az intézmény vezetője, Laura Codruţa
Kövesi korrupcióellenes főügyész menesztésére.
A DNA állásfoglalást juttatott el az Agerpres hírügynökséghez, amelyben leszögezi, hogy „itt az ideje megkongatni

alkotmányos természetű jogi konfliktust idézett elő az államhatalmi ágak között azáltal, hogy elutasította a DNA főügyésze, Laura Codruţa Kövesi leváltására irányuló javaslatot. A
konfliktus feloldása érdekében az államfőnek ki kell adnia a
korrupcióellenes főügyész leváltására vonatkozó rendeletet –
közölte az alkotmánybíróság. (Agerpres)

Politikai irányultságuktól függetlenül az elnöki hatalmat csorbító fontos alkotmányjogi fordulatként
értékelték a román lapok csütörtökön, hogy előző
napi döntésével az alkotmánybíróság Laura Codruţa
Kövesi korrupcióellenes (DNA-) főügyész leváltására
kötelezte Klaus Iohannis államfőt.

cikkíró szerint ezáltal az alkotmánybíróság is intézményes
konfliktusba került a társadalom egészével, a demokrácia helyreállítására pedig az egyetlen megoldás, ha népszavazással
döntenek a kérdésben. A cikkíró szerint a taláros testület abban
nyújtott segédkezet a kormányon lévő politikusoknak, hogy
„zavartalanul lophassanak” tovább, ne zaklassa őket többé a
független igazságszolgáltatás.
A román lapok egyetértenek abban, hogy Iohannis ezek után
alkotmánysértést követne el, ha nem váltja le Kövesit, erre
mindössze néhány hetes haladéka van, miután – indoklással
együtt – megjelenik az alkotmánybírósági döntés a közlönyben.
Cristian Tudor Popescu publicista a szociálliberális kormánnyal szemben kritikus Digi 24 hírtelevízióban úgy vélekedett: a korrupcióellenes harc folytatását zászlajára tűző
Iohannis ugyanolyan szorult helyzetbe került, mint Mihály király 1945-ben, amikor nem tudott másként szembeszegülni a
hatályos törvényeket felrúgó kommunista hatalommal, mint
az úgynevezett „királyi sztrájkkal”, vagyis a jogszabályok kihirdetésének megtagadásával. Ha Iohannis is azt az utat választja, hogy szembeszegül az alkotmánybíróság döntésével,
rá is a tisztségéből való felfüggesztés vár, ahogyan annak idején Mihály királyt is eltávolították az ország éléről. (MTI)

Lapszemle:
jelentősen csorbult az államfő hatalma

Az ügyészségi vezetőket az államfő nevezi ki vagy menti
fel az igazságügyi miniszter előterjesztése és a legfelsőbb bírói
tanács (CSM) véleményezése alapján. A kormánykoalíció által
visszaélésekkel vádolt DNA vezetőjének leváltását Tudorel
Toader igazságügyi miniszter kezdeményezte februárban. Az
alkotmánybíróság megállapította: Iohannis alkotmányos konfliktust idézett elő, amikor megtagadta a főügyész elmozdítását,
és ki kell adnia a felmentéséről szóló rendeletet.
A kormányhoz közel álló Jurnalul Naţional című lap az
„Auf Wiedersehent mondott az alkotmánybíróság Kövesinek”
című írásában úgy értékeli: a taláros testület egyértelművé
tette, hogy az elnök csak „képviseli az államot” egy ügyészségi
vezető leváltásánál, de magát a döntést valójában az igazságügyi miniszter hozza meg. A lap szerint az alkotmánybíróság
„megsemmisítő” csapást mért ezzel Iohannisra.
A liberális Adevărul több véleménycikke is foglalkozik a témával, ezek egyike címében úgy értékeli: „Az alkotmánybíróság politikai felügyelet alá helyezte az ügyészeket”. A

A NATO és Oroszország az ukrajnai orosz katonai
tevékenységről tárgyalt Brüsszelben

Többek között az ukrajnai és Ukrajna körüli helyzetről, valamint katonai tevékenységekkel kapcsolatos
kérdésekről tárgyaltak csütörtökön Brüsszelben
Oroszország és a NATO-tagországok nagykövetei –
közölte az észak-atlanti szövetség sajtószolgálata.

Tájékoztatásuk szerint a NATO-Oroszország Tanács zárt
ajtók mögött folytatott nagyköveti szintű megbeszélésén nagy
hangsúlyt fektettek a műveletek és döntések átláthatóságának
biztosítására, s áttekintették a kockázatcsökkentés kérdéseit.
A NATO tájékoztatta Oroszországot fontosabb közelgő hadgyakorlatairól. Mint írták, a NATO arra törekszik, hogy a lehető legszélesebb körű tájékoztatást nyújtsa Oroszországnak
a bizalom helyreállítása érdekében.
A NATO törvénytelennek tekinti és elítéli a Krím 2014-es
bekebelezését. A szövetség tagjai az elmúlt években egyértelművé tették, hogy támogatják Ukrajna szuverenitását és kiállnak területi integritása mellett. Egy neve elhallgatását kérő

NATO-forrás szerint az ukrajnai események okait vizsgálva
nagy a nézetkülönbség a NATO és Oroszország között, ugyanakkor a jövőt tekintve nézetazonosság van abban, hogy a
minszki megállapodást végre kell hajtani annak érdekében,
hogy tovább lehessen lépni a rendezés felé.
Közel kétéves szünet után csütörtökön hetedik alkalommal
ült össze Brüsszelben a NATO-Oroszország Tanács nagyköveti szinten. Ennél magasabb tárgyalási szint az ukrajnai válság kitörése óta nem volt, noha a felek eredetileg abban
állapodtak meg, hogy a külügy- és a védelmi miniszterek
évente kétszer összeülnek, s elvben az állam- és kormányfők
találkozója sem kizárt. A dialógust 2014 júniusában az ukrajnai
konfliktus miatt berekesztették, ezt követően diplomaták szintjén 2016 áprilisától újították fel a párbeszédet. A tanácsot
2002-ben alapították azzal a céllal, hogy Oroszországot bekössék a transzatlanti katonai szövetség munkájába és bizalmat teremtsenek a két fél között. (MTI)

Kreml: az SZBU főnökének vállalnia kell
a felelősséget Moszkva megvádolásáért

Vállalnia kell a felelősséget Vaszil Hricaknak, az
Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) főnökének azért,
hogy Arkagyij Babcsenko orosz újságíró kijevi meggyilkolásának megrendelésével vádolta meg Moszkvát – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml
szóvivője csütörtökön az orosz fővárosban.

„(Hricaknak) felelnie kell a szavaiért, különben úgy fog
majd járni, mint brit kollégái” – hangoztatta Peszkov.
A szóvivő ezzel a Szkripal-ügyre utalt. Szergej Szkripal,
Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynököt és lányát, Juliját március 4-én súlyos mérgezéssel szállították kórházba Salisburyben. London a merénylettel Oroszországot
gyanúsította meg, amit Moszkva visszautasított. Szergej Lavrov külügyminiszternek egy, a hivatalos orosz megítélést tükröző szerdai nyilatkozata szerint a tényekkel nem alátámasztott
brit vádak „szétestek”, mint egy „kártyavár”.
Peszkov üdvözölte a bejelentést, hogy Babcsenko él, hozzátéve, ez mit sem változtat azon, hogy orosz részről Ukrajnát
olyan országnak tartják, „amelyben veszélyes újságírónak
lenni”.
„Ez a történet minimum furcsa. Nem tudom, hogy a cél
mennyire szentesíti az eszközt ebben a történetben” – nyilatkozott a szóvivő.
Az orosz külügyminisztérium csütörtökön közölt állásfoglalásában a Babcsenko-ügyet újabb oroszellenes provokációnak minősítette, és elítélte az SZBU-t a világ
közvéleményének félrevezetése miatt. A tárca kifogásolta,

hogy az ukrán hatóságok ehelyett nem a Kijevben 2015-ban
megölt Olesz Buzina és az ugyanott 2016-ban meggyilkolt
Pavel Seremet újságíró ügyének felderítésével foglalkoznak.
Alekszej Puskov, az orosz parlament alsóháza tájékoztatáspolitikai ideiglenes bizottságának elnöke felszólította Harlem
Désirt, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
(EBESZ) médiaszabadság-képviselőjét, hogy ítélje el az ukrán
kormányt, amiért újságírókat provokatív célokra használ.
„Súlyos csapás ez Ukrajna tekintélyére. Ez az az eset, amikor a provokáció alapjául szolgáló információs és politikai hamisítvány önleleplezővé válik” – mondta.
Andrej Susencov, a Kremlhez közeli Valdaj politikai vitaklub programigazgatója az RBK című orosz gazdasági napilapnak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a Babcsenko-ügy
nem gyakorol majd érdemi hatást a Donyec-medencei rendezésre. Andrej Kortunov, az Oroszországi Külügyi Tanács vezérigazgatója szerint mind Moszkva, mind Kijev politikai
célokra fogja felhasználni a történteket. Az egyik annak igazolására, hogy Ukrajnában egészségtelen folyamatok zajlanak,
a másik pedig annak alátámasztására, hogy Oroszországnak
agresszív szándékai vannak.
Vagyim Karaszjov ukrán politológus a Babcsenko-ügyet a
közelgő ukrán parlamenti és elnökválasztással hozta összefüggésbe. Rámutatott, hogy ebben a helyzetben a vezetésnek
szüksége van az orosz agresszivitást alátámasztó hírekre, a hatóságoknak pedig bizonyítaniuk kell tettrekészségüket. (MTI)
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Új sztrádaszakasz épülhet
a magyar–román határig

Az unió kohéziós alapjából 265 millió eurót fordíthat
Magyarország a Budapesttől a román határig tartó
M4-es autópálya új szakaszának kiépítésére – közölte az Európai Bizottság csütörtökön. Corina
Creţu, a regionális politikáért felelős uniós biztos elmondta, a támogatás a Berettyóújfalu és Nagykereki
közötti, a román határig húzódó autópálya utolsó hiányzó szakaszának kiépítésére irányul. Ha elkészül,
kevesebb mint 2 óra 40 perc alatt lehet majd eljutni
Budapesttől a román határig. A beruházás a két
szomszédos ország összekapcsolásával a regionális és helyi gazdaságot is felélénkíti, új lendületet ad
a kereskedelemnek és a turizmusnak – tette hozzá.
(MTI)

Afrikai sertéspestis jelent meg
a hármas határnál

Afrikai sertéspestis (ASP) vírusát mutatta ki az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóság
(ANSVSA) egy, az ukrán-magyar-román hármas
határ közelében elpusztult vaddisznó tetemében –
közölte az Agerpres hírügynökség csütörtökön. A 1214 hónaposra becsült elhullott állatot a magyar határtól hat, az ukrán határtól tíz kilométernyire lévő
Kissár községhez tartozó erdőben találták. Az ANSVSA szerint a vaddisznó vélhetően az ukrajnai vagy
magyarországi erdőkben élő fertőzött állománytól
kapta el a fertőzést. A román szakhatóság értesítette
az állategészségügyi világszervezetet, és megkezdte a szükséges intézkedések végrehajtását a
fertőzés terjedésének megelőzésére. Korábban tavaly augusztusban, majd idén januárban adtak hírt
arról, hogy ASP-vírussal fertőzött sertéseket találtak
háztáji gazdaságokban, az Ukrajnával és Magyarországgal is határos Szatmár megyében. A kormány
tavaly kiemelt állategészségügyi kockázatú védelmi
övezetté nyilvánította az Ukrajnával és a Moldovai
Köztársasággal szomszédos határsávot húsz kilométeres mélységben, megelőzendő, hogy újabb állatokat fertőzzön meg az országban az afrikai
sertéspestis. (MTI)

Kiosztotta díjait
a Romániai Írók Szövetsége

Május 28-án a bukaresti Nemzeti Színházban tartott
ünnepi rendezvény keretében adták át a Romániai
Írók Szövetségének 2107-re szóló irodalmi díjait.
Próza, vers, szépirodalmi, fordítói, gyermek- és Ifjúsági irodalom, illetve kritika-, esszé- és irodalomtörténet kategóriákban összesen tizennégy romániai
írót részesítettek elismerésben. A kisebbségek nyelvén kiadott könyvek, ezen belül a magyar nyelvű
könyvek kategóriájában Bogdán László kapott díjat
A vörös pók hálójában című verseskönyvével. (közlemény)

Az EJEB elmarasztalta
Litvániát és Romániát

Elmarasztalta Litvániát és Romániát csütörtöki ítéletében a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága
(EJEB) az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség
(CIA) által a két országban korábban működtetett titkos börtönök ügyében. A bíróság elsőfokú ítélete
szerint Litvánia és Románia több ponton megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét azzal,
hogy lehetővé tette a CIA számára, hogy a 2000-es
években a területükre szállítsák, ott fogva tartsák és
megkínozzák a terrorizmussal gyanúsított panaszosokat, akiket jelenleg is a guantánamói fogolytáborban őriznek. A felperesek – egy palesztin és egy
szaúdi férfi – 2011-2012-ben fordultak az EJEB-hez,
sérelmezve, hogy 2004 és 2006 között mindkettőjüket nagyjából egy éven át titkos CIA-létesítményekben tartották fogva Litvániában, illetve Romániában.
Az ítélet még nem jogerős, három hónapig mindkét
fél fellebbezhet. (MTI)

Politikai válság körvonalazódik
Spanyolországban

Lemondásra szólította fel a spanyol konzervatív miniszterelnököt Pedro Sánchez, a Spanyol Szocialista
Munkáspárt (PSOE) főtitkára és kormányfő-jelöltje
csütörtökön a Mariano Rajoy elleni bizalmatlansági
indítvány parlamenti vitájában. „Mondjon le most, és
minden véget ér, az Ön ideje lejárt” – fogalmazott a
szocialista politikus, aki ismertette saját kormányzati
elképzeléseit, amelyben a költségvetés fenntartását
ígérte egyebek mellett. A PSOE azután nyújtott be
bizalmatlansági indítványt a kormányfő ellen, hogy
a spanyol központi büntetőbíróság nem jogerős ítéletet hirdetett az egyik legszövevényesebb spanyol
korrupciós botrányban, a 2009-ben kirobbant úgynevezett Gürtel-ügyben, és megállapította, hogy a
korrupciós hálózatból hasznot húzott a kormányzó
konzervatív Néppárt (PP) is, amiért 245 ezer euró
pénzbüntetést szabott ki rá a bíróság. (MTI)
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A városközpontba kerül
Bethlen Gábor szobra

(Folytatás az 1. oldalról)
78 millió lejjel egészítették ki
az idei költségvetést
Az ülést követően Peti András
ülésvezető elmondta, a városi tanács jelentős költségvetés-kiigazítást hajtott végre, 78 millió lejjel
egészítették ki az idei év költségvetését. Ebből a többletforrásból
olyan kiemelt ügyeket tartottak
fontosnak támogatni, mint például
az oktatás. Továbbra is támogatják
a jó tanulmányi eredményeket
elérő diákokat, valamint az egészségi-szociális ösztöndíjra jogosult
marosvásárhelyi gyerekeket, erre a
célra 2,6 millió lejt különítettek el.
– Az ösztöndíjak biztosítása
mellett az oktatási intézmények
biztonságára is figyeltünk a költségvetés-kiigazításkor. Az elmúlt
időszakban a tűzvédelmi előírások
nagyon megszigorodtak, sokkal
több feltételnek kell eleget tenni
ahhoz, hogy a tűzvédelmi engedélyt megszerezhessék, ezért a
szükséges beruházásokra, fejlesztésekre 12 millió lej áll a rendelkezésükre – mutatott rá Peti András.
A marosvásárhelyi RMDSZ által
lapunkhoz eljuttatott tájékoztató
értelmében a költségvetés-kiegészítés nyomán a közszállítás fejlesztésére 5 millió lejt, a
köztisztaságra pedig 14 milliót
szánnak.
2,5 millió a Városi Sportklubnak
A szerdai tanácsülés egyik, legélesebb vitát kiváltó napirendi
pontja a Városi Sportklub igazgatótanácsának a megszavazásáról
szóló határozattervezet volt.
Ugyanakkor a költségvetés-kiegészítés során 2,5 millió lejt különítettek el annak érdekében, hogy a
Városi Sportklub elkezdhesse működését.
Radu Bălaş, a Szabad Emberek
Pártjának képviselője már az elején
kifejtette, sajnálattal veszi tudomásul, hogy a város saját sportklubot
hoz létre, miközben ezt a magán-

szektor kellene tegye. A polgármesteri hivatal az infrastruktúrával, a
tanintézetek fenntartásával kell foglalkozzon, nem pedig játékosok
cseréjével. Szászgáspár Barnabás
képviselő szerint az a sajnálatos,
hogy a sportolóknak, az edzőknek
valósággal koldulniuk kell, ugyanis
mindig kerülnek kifogások, hogy
miért ne támogassák a sportot,
holott nagyon fontos lenne, hogy a
sportolókat, akiket kinevelnek, itthon tudják tartani. Minden városban van sportélet, eredményeket
tudnak felmutatni, csak Vásárhelyen folyik ezen vita immár két éve
– nehezményezte a tanácsos.
– 2017-ben gúnyt űztünk a vásárhelyi sportból, nem kaptak támogatást, és ezáltal a csőd szélére
juttattuk– tette hozzá Moldovan
Călin liberális párti képviselő is.
Radu Bălaş nehezményezte, hogy
POL képviselőit folyamatosan
azzal vádolják, hogy tönkreteszik a
sportot. Hangsúlyozta, a vásárhelyi
sportot nem egy városi sportklub
létrehozásával kell megmenteni. A
POL is támogatná az erre szánt
pénzösszeg jelentős megnövelését,
de csakis abban az esetben, ha projektversenyt hirdetnének meg, és
mindenik sportklub egyenlő esélyekkel pályázhatna a rendelkezésre álló összegekre, ne csak
néhány csapat részesüljön a városkasszából származó támogatásból.
Csíki Zsolt RMDSZ-tanácsos a
téma kapcsán hangsúlyozta: –
Szükség van a támogatásra, mivel
Vásárhelyen hagyománya van a
sportnak, mindig is jó sportolókat
neveltünk ki. Említésre került
Szőcs Bernadett (szerk. megj: marosvásárhelyi származású asztalitenisz-Európa-bajnok) neve, hozzá
hasonló tehetségek vannak Vásárhelyen, sok olyan sportoló van,
akikben van potenciál, és arra kell
törekednünk, hogy ne járjunk úgy,
mint Szőcs Bernadett-tel, hogy
akkor ébredünk fel, miután már el-

ment a városból, mert itt nem kapott támogatást. A birkózás terén is
kitűnő eredmények születnek, elismert edzők és bírók vannak, akik a
kiválósági központot szeretnék ide
hozni Vásárhelyre. Meg kell találjuk a lehetőséget, hogy ezt támogassuk. Vásárhelyen néhány évvel
ezelőtt még drukkoltunk egy-egy
csapatnak, hogy első vagy második
legyen, de most már csak a tévéből
nézzük, hogy például Kolozsvár
milyen szépen halad előre.
Az élsportra kellene nagy hangsúlyt fektetni, mert a gyereksport,
a tömegsport nincsen olyan hátrányos helyzetben. Az élsport másról
szól, egy nagy klubban kell gondolkodni, amely meg tudja engedni
azt, hogy jól képzett edzőkkel dolgozzon, hiszen nem lehet akárkit
odatenni, hogy sportolókat neveljen ki – fejtette ki Csíki Zsolt, aki
szerint a klub támadása helyett inkább jó menedzsmentet és átláthatóságot kellene biztosítani, hogy jó
eredményeket tudjanak felmutatni,
és ezáltal visszahelyezzék Vásárhelyt a sport terén arra a „térképre”, ahol a helye van, akár
nemzetközi szinten is.
Bakos Levente rámutatott, számos tárgyalást folytattak már a
sportklubok vezetőivel, és ezek
alapján ki kell egészíteni a Városi
Sportklub alapszabályzatát, valamint a működési szabályzatot,
ezért azt javasolta, hogy a vezetőtanács 60 napon belül tegye meg
ezt, és ismertesse majd a képviselő
testülettel.
A vitát követően a tervezetre
végül, a Szabad Emberek Pártjának a képviselőit kivéve, rábólintott a testület. A Városi Sportklub
az elképzelések szerint a vásárhelyi sportélet fellendítése érdekében
fog majd tevékenykedni, igazgatótanácsának a tagjai pedig az
RMDSZ-frakció részéről Magyary
Előd, Csíki Zsolt, Bakos Levente
és Kovács Lajos tanácsosok lesznek.

Büntetőjogi vizsgálat
a fakitermelő multinál

Hat személy – köztük a
Schweighofer Holzindustrie
radóci és szászsebesi gyárának négy igazgatója – ellen
indított büntetőjogi kivizsgálást a Szervezett Bűnözés és
Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) a nyomozó hatóságokhoz
közel
álló
források szerint.

A források arról tájékoztatták az
AGERPRES hírügynökséget, hogy
a DIICOT közbeszerzési eljárások
elcsalása, adócsalás, tisztességtelen
verseny, illegális favágás miatt vizsgálódik az említett személyekkel
kapcsolatban.
Az ügy kapcsán szerdán 23 házkutatást végzett a DIICOT Suceava,
Hunyad, Fehér, Bihar és Brassó megyében. Házkutatásokat végeztek a
Schweighofer Holzindustrie bukaresti székházában, valamint ugyanezen vállalat szászsebesi és radóci
gyáraiban is.

A nyomozó hatóságok szerint
2011-től kezdődően több személy
bűnszervezetet hozott létre, hogy
bizonyos erdészeti hivataloknál
szervezett közbeszerzési eljárásokat
csaljanak el, jelentős mennyiségű
faanyaghoz jutva, amelyet aztán fafeldolgozó üzemben dolgoztak fel.
A közbeszerzések során egyes kereskedelmi egységeket eltávolítottak a faanyagra kiírt közbeszerzési
eljárásból, és helyettük másokat
vettek fel a listára.
Az idézett forrás szerint a kivizsgálások során kiderült, hogy bizonyos famennyiséget nem vezettek
be a könyvelésbe, ráadásul a faanyag egy része illegálisan kitermelt erdőkből származott.
Az ügyészek állítása szerint a
bűnszervezet tagjait köztisztviselők
segítették a törvényszegésben.
A bűnszervezet mintegy 25 millió euróval károsította meg az államot – állítja a DIICOT. (Agerpres)

Gazdasági törvénykönyvet
dolgozna ki a kormány

Viorica Dăncilă miniszterelnök
szerint a gazdasági törvénykönyv
magában foglalja majd az adótörvénykönyvet, az adóeljárási törvénykönyvet,
a
gazdasági
társaságok létesítéséről szóló törvényt, az adócsalásról szóló jogszabályt és egyéb, a gazdaság
területéhez kapcsolódó törvényeket.

„A romániai üzleti szférának világos, összefüggő és kiszámítható
törvényi keretre van szüksége. (…)
Törölni fogjuk a jogszabályokból
azokat az előírásokat, amelyek egymásnak ellentmondanak vagy fedik
egymást” – mondta Dăncilă a kormányülés elején.
A miniszterelnök hozzátette, mielőtt a dokumentumot elküldenék a
parlamentnek jóváhagyásra, egyeztetni fognak róla a munkáltatókkal,
az üzleti szféra és a szakszervezetek
képviselőivel és az érintett civil
szervezetekkel. (Agerpres)

ET tagállamait abban, hogy megtalálják a jó megoldást a nyelvhasználati kérdésekre. Azt is hozzátette
azonban, hogy nincsen általánosan
érvényes megoldás a nyelvi kérdésekre, minden helyzet más.
Helyszínelt
a rendőrség a konferencián
A székelyföldi románok érdekvédő szervezetének a riasztása nyomán helyszínelt a rendőrség
csütörtökön a konferencia helyszínén.
A rendőrséget Dan Tănasă, a
Méltóságért Európában Polgári
Egyesület (ADEC) vezetője hívta ki
arra hivatkozva, hogy eltűntek az
általa hozott tájékoztató anyagok a
konferenciaterem előcsarnokából.
Úgy vélte: a szervezők ellopták a
tájékoztató anyagait.
A székely zászlók és magyar feliratok elleni perek tucatjait elindító
egyesület vezetője a sajtónak elmondta: Catalin Ivan PSD-s európai
parlamenti
képviselővel
érkeztek a rendezvényre, hogy a
magyar fél „irredenta propagandáját” próbálják ellensúlyozni a tájékoztató
anyagaival.
Az
előcsarnokba kitett szórólapjaik és
könyveik azonban tíz perc alatt eltűntek, anélkül, hogy eljutottak
volna a konferencia résztvevőihez.
A konferencián Cătălin Ivan EPképviselő is felszólalt, és sérelmezte, hogy egyoldalú tájékoztatást
kapnak az ET-kongresszus résztve-

vői. Elmondta: a székelyeknek is
árt, hogy nem tanulnak meg románul, és emiatt nem mehetnek Románia más tájaira dolgozni, amikor
egyre erősebb a munkaerőhiány az
országban. A képviselő azt is sérelmezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és más magyarországi
politikusok eljönnek Erdélybe, és
arra intik az erdélyi magyarokat,
hogy ne tiszteljék a román nemzeti
ünnepet.
A konferencia több felszólalója
annak a fontosságát hangsúlyozta,
hogy legyen román-magyar párbeszéd a két közösséget megosztó kérdésekről.
Grüman Róbert, Kovászna
Megye Tanácsának alelnöke – aki
az idén az Európa Tanács Helyi és
Regionális Önkormányzatok Kongresszusának alelnöki tisztségét is
betölti – felszólalásában elmondta:
a bálványosfürdői konferenciára
Románia miniszterelnökét, külügyminiszterét is meghívták, és
számítottak Ludmila Sfirloagának,
a Prahova Megyei Tanács alelnökének a jelenlétére, aki az ET regionális kongresszusában a romániai
küldöttség vezetője, de a román hatóságok távol maradtak az eseményről. Azt is hozzátette, hogy
Ludmila Sfirloagának arra is lehetőséget biztosítottak, hogy előadókat jelöljön a konferenciára,
azonban a román delegációvezető
nem élt ezzel a lehetőséggel. (MTI)

Gazdasági
törvénykönyvet
készül kidolgozni a kormány –
az erről szóló memorandumot
csütörtöki ülésére terjesztették be.

Jelentés készül a nyelvi jogok önkormányzati érvényesüléséről

A demokráciát szeretné erősíteni az Európa Tanács Helyi és
Regionális Önkormányzatok
Kongresszusa azzal, hogy jelentést készít a nyelvi jogok
önkormányzati érvényesüléséről.

Erről Gudrun Molster-Törnström, az önkormányzati kongresszus
elnöke beszélt csütörtökön Bálványosfürdőn, annak a konferenciának a megnyitóján, amely a jelentés
elkészítését alapozza meg. Az elnök
elmondta: rengeteg panasz érkezik
az Európa Tanácshoz azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzatok
miként alkalmazzák a kisebbségi és
regionális nyelvek chartáját, melyet
éppen húsz évvel ezelőtt fogadtak
el.
Az elnök úgy vélte, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó önkormányzati képviselők nem tudják
megfelelő hatékonysággal teljesíteni megbízatásukat, ha nem használhatják az anyanyelvüket. A
nyelvi jogok érvényesítése a képviselet hatékonyságát növeli.
Köszöntőjében Kelemen Hunor,
az RMDSZ elnöke megemlítette:
Románia „eminens diák” volt a
NATO és az EU-csatlakozás idején,
de az akkor megígért törvények egy
része nem született meg, mások érvénybe léptek, de nem alkalmazzák.
Ahhoz kérte a kongresszus támogatását, hogy az Európa Tanács ajánlásai alapján kötelező érvényű
törvények szülessenek Romániá-

ban. Kelemen Hunor kijelentette:
ott van gyarapodás, ahol béke van,
és egy közösség akkor tud a legtöbbet letenni az ország asztalára, ha
békében él másokkal – és mások is
hagyják békében élni.
Tamás Sándor, a házigazda Kovászna megyei önkormányzat elnöke megannyi európai példát
mutatott be arra, hogy más országokban regionális hivatalos nyelvnek ismerik el a kisebbségek
nyelvét. A romániai valóság érzékeltetésére elmondta: öt napja azért
indított pert ellene a megye prefektusa, a román kormány megyei képviselője, mert az önkormányzat
román-magyar-angol nyelvű fejlécet használt abban a megyében,
amelyikben a lakosság 75 százaléka
magyar.
A kisebbségi nyelvek önkormányzati használatával kapcsolatos
jelentés elkészítésével megbízott
Andrew Dawson, a kongresszus
angliai tagja arról beszélt, hogy a
nyelv az identitás magja, ezért nem
meglepő, hogy a nyelvhasználati
kérdések erős érzelmeket váltanak
ki. Úgy vélte: a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartája
sok mindent megoldott, de sok még
a teendő ezen a területen. Úgy vélte:
meg kell erősíteni a tagállami vállalások teljesítésének az ellenőrzését. Azt is problémának látta
azonban, hogy a nyelvi chartába
nem foglalták bele a bevándorlók
nyelvi jogait is.

Az ET Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának a
jelentése az önkormányzati anyanyelvhasználatról várhatóan másfél
év alatt készül el.
Ha nincs párbeszéd és megértés,
nem lesz eredmény
A kongresszus elnöke szerint ha
nincs párbeszéd és megértés többség és kisebbség között, az ET tonnányi jelentést írhat, nem lesz
eredménye. Gudrun Mosler-Törnström a konferencia szünetében tartott sajtótájékoztatón beszélt erről.
Az elnök azért tartotta fontosnak
a konferenciát, mert az „elülteti a
párbeszéd magját”, és segít megoldásokat találni a helyi és regionális
szinten megmutatkozó nyelvi problémákra. Úgy vélte: a konferencia
kinyitott egy ajtót a legjobb megoldások számára. Hozzátette: ami jó
egy kisebbségnek, az a többségnek
is jó, és arra figyelmeztetett, hogy a
kisebbségek is többséggé válhatnak, és a többségek kisebbségekké,
ezért mindig párbeszéd és megértés
útján kell rendezni a nézetkülönbségeket.
A politikus azt is megjegyezte,
osztrákként irigyli azokat az országokat, amelyekben több nyelvet beszélnek, és a gyermekek már
kiskorukban több nyelvet tanulnak
meg. Újságírói kérdésre elmondta,
az önkormányzati nyelvhasználatról szóló jelentés ajánlásokat is fog
tartalmazni, amelyek segíthetik az
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Franciaországban már történt hasonló álmerénylet
kapitányságon” – tették hozzá a szerzők.
„Annál jobban játszotta az aggódó feleség
szerepét, hogy nem tudta, mi történt a férjével, és azt sem, hogy csak színjátékot játszanak”.
Az ukrán titkosszolgálatokkal együtt mu-

„Virgil Tănase Franciaországban élő romániai menekült volt, akit a hírhedt román titkosrendőrség, a Securitate akart likvidálni, és
francia kémelhárítás, a DST eltüntette egy
időre, a halálhírét keltve” – mondta el Eric
Dénécé, a Francia Hírszerzési Kutató Központ (CF2R) igazgatója.
A Plon kiadónál megjelent, Des affaires
tres spéciales (Igen különleges ügyek) című
könyvükben Jacques-Marie Bourget és Yvan
Stefanovitch ezt a kalandos esetet írja le.
Miután az Actuel című magazinban Virgil
Tănase aláírásával megjelent egy, a Nicolae
Ceauşescu román diktátort bíráló cikk, a Securitate egyik franciaországi ügynökét, Matei
Haiducut bízta meg, hogy likvidálja a három

évvel korábban Franciaországba menekült és
francia állampolgárságot kapott írót és drámaírót.
A szerzők szerint az ellenőrzések során a
DST meggyőződött arról, hogy nem manipulációról van szó. Ezután „hatalmas ködösítésről” döntöttek: el kell hitetni,
hogy Virgil Tănase és Paul
Goma (egy másik román ellenzéki, aki szintén a bukaresti rendszer célkeresztjében volt) halott.
A hivatalos feltételezés
szerint Matei Haiducu megtagadta a gyilkosság végrehajtását, és a DST-vel
kapcsolatba lépve átállt.
„1982. május 20-án elrabolták a párizsi otthonából
távozó Virgil Tănasét. Felesége, aki nem tudott a férjéről, felhívta a DST-t. Másnap
két szolgálatban lévő rendőrnek bejelentette a férje eltűnését a kerületi rendőr-

Kilencvenhét évesen elhunyt Yves de
Daruvar (Daruvári Kacskovics Imre, fotó
jobbról), a második világháború alatt
Charles de Gaulle tábornok által vezetett francia ellenállás egyik utolsó
hőse – közölte hétfőn a francia elnöki
hivatal.
A Francia Köztársaság Becsületrendjének
Nagykeresztjével 2015-ben kitüntetett Yves
de Daruvar az utolsó túlélője volt a Philippe
Leclerc tábornok vezette Szabad Franciaország 2. páncéloshadosztályának, amely 1944.
augusztusban felszabadította Párizst. Halálával ötre csökkent a második világháborús
francia ellenállás veteránjainak száma.

A magyar származású veteránnak Emmanuel Macron francia államfő közleményben
fejezte ki „a nemzet háláját a hősies cselekedeteiért”.
Yves de Daruvar a nagy múltú nemesi
Kacskovics családból származott, 1921. március 31-én Isztambulban született. Apja daruvári Kacskovics Tibor egykori tüzértiszt,
anyja osztrák származású francia volt. Az
1920-as évek végén anyjával és húgával
emigrált Franciaországba.
Párizsban érettségizett, majd a második világháború kitöréséig a gyarmati tisztviselői
iskolába járt. 1940-ben katonai szolgálatra jelentkezett a helyi csendőrségen, de a túl fia-

talnak talált önkéntest elküldték, titokban elhagyta Franciaországot, s a lengyel Batory
gőzösön lengyel katonákkal együtt Angliába
hajózott, hogy Londonban csatlakozzon a
Szabad Francia Erőkhöz. 1941 júniusában elhagyta Angliát és Csádba ment, ahol beosztották a Philippe Leclerc de Hauteclocque
ezredes csádi gépesített csoportjához
(G.M.T.) tartozó csádbeli szenegáli lövészezred harcfelderítő századába. 1942. március
elején Daruvar járőralegysége kísérte Leclerc
ezredest az ismét északra tartó hadoszlopban.
Küzdöttek az olaszok ellen a sivatagi harcban, részt vett mindkét Fezzanért folyó hadjáratban, a továbbiakban Tunéziában harcolt

Arkagyij Babcsenko állítólagos merényletének megrendezése az orosz
újságíró életének megmentése érdekében nem az első ilyen eset a történelemben:
1982-ben
Franciaországban történt hasonló – emlékeztetett egy, az AFP francia hírügynökség által megkérdezett szakértő a
Virgil Tănase-ügyre.

tatkozó Arkagyij Babcsenko sem tájékoztatta
a feleségét. Ő volt az első, akitől visszatérése
után, szerdán bocsánatot kért.
1982-ben Tănasét a DST három hónapon
át egy „biztonságos házban” őrizte Bretagneban, és hagyta, hogy a gyilkosság megszervezésével a Securitatét vádolják.
Augusztus 30-án a Le matin de
Paris című napilap felfedte a csalást, és röviddel később Virgil
Tănase megjelent az Actuel magazin szerkesztőségében, barátja,
Jean-Francois Bizot társaságában, és sajtótájékoztatót tartott.
„A francia kémelhárítás szemében az ügy sikernek számított” – írta Jacque-Marie Bourget
és Yvan Stefanovitch.
Az ügyet követően Francois
Mitterrand francia elnök lemondta bukaresti látogatását.
A ma 72 éves Virgil Tănase
Franciaországban dolgozott tovább regény- és drámaíróként,
valamint rendezőként. (MTI)

Elhunyt Yves de Daruvar, a francia ellenállás magyar származású hőse

az olaszok és a németek ellen. Többször is
megsérült, ezért Egyiptomban kórházi kezelésre szorult, de azért hogy részt vehessen
Franciaország felszabadításában, 1944 elején,
nem várva meg teljes felépülését, visszatért a
közben átszervezett, Marokkóban állomásozó
alakulatához, a Csádi Menetezredhez, majd –
mint az ezredparancsnok segédtisztje – Leclerc tábornok 2. páncélos hadosztályával ő is
Angliába hajózott. 1944. augusztus elején a
hadosztály törzskarával szállt partra Normandiában, ahol saját kérésére egy szakasz élén
ismét a frontvonalban harcolhatott, 1944. augusztus 24-én Leclerc tábornokkal együtt vonult be Párizsba.
A háború után 1944 novemberében Yves
de Daruvar megkapta a francia állampolgárságot, s befejezte tanulmányait a Tengerentúli
Franciaország Nemzeti Iskolájában. 1947 és
1950 között Madagaszkárban, majd Mauritániában (1952–1954), Elefántcsontparton
(1955–1956) és Kamerunban (1957–1958)
dolgozott a francia közigazgatásban. Ezt követően másfél évig volt Francia Nyugat-Afrika Utazási Irodájának megbízott vezetője a
szenegáli Dakarban, 1959-től 1962-ig pedig
Francia Szomália főjegyzői tisztét töltötte be.
1962 júliusától 1963 januárjáig a Comoreszigeteki Köztársaság főbiztosa (gyarmati
kormányzója) volt. 1963-ban visszatért az
anyaországba és az Atomenergia-bizottság
főtisztviselőjeként dolgozott 1981-ig.
Számos kitüntetéssel rendelkezett, a Becsületrend nagykeresztje mellett 1992-ben
megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést. 1945-ben megírta visszaemlékezéseit Londontól Tunéziáig:
a Szabad Franciaország útinaplója címmel,
származása révén pedig sokat foglalkozott a
magyar történelemmel is, 1971-ben Párizsban jelent meg Le Destin dramatique de la
Hongrie: Trianon ou la Hongrie écartelée
(Magyarország tragikus sorsa: Trianon,
avagy a feldarabolt Magyarország) című kötete. (MTI)
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A természet kalendáriuma (CCCIX.)

Eidóthea, „a forma istennője”, által megformált anyag allegóriáját látták.
Június. A hónap névadója a rómaiaknál
Induljunk el ebben a június eleji kánikuláJuno, a gyermekáldás és házasélet istennője, ban mi is, átváltozásokra rácsodálkozni.
az ógörögöknél Inó dajkaistennő.
Nézz csak körül,
A hónap egyik jelképe a napisten szekeréről aláhulló Phaethón. A júniusi égbolton felragyogó Tejút pedig a Phaethón által – nógat Radnóti Miklós Hónapok versciklusában –
„félrevezetett” napszekér keréknyoma.
A júniusi égbolton délen látható a Tejút
most dél van és csodát látsz,
legérdekesebb és legfényesebb része. A délaz ég derűs, nincs homlokán redő,
délkeleti látóhatár fölött a Nyilast érjük el –
utak mentén virágzik mind az ákác,
nyolc csillaga a „teáskanna”. Majdnem pona csermelynek arany taréja nő
tosan keleten nemrég kelt fel a Pegazus nagy
s a fényes levegőbe villogó
négyszöge, bal felső sarka az Androméda
jeleket ír egy lustán hősködő
csillagívéhez csatlakozik. Az északi látóhatár
gyémántos testű nagy szitakötő.
fölött a Capellát, a Szekeres legfényesebb
csillagát találhatjuk meg. Ez a nagy „téli hatBékés nyár eleji kép. Ki gondolná, hogy
szög” egyetlen olyan csillaga, amely a Kárpát-medence
földrajzi
szélességének Radnóti Naptár című ciklusának utoljára pamegfelelően cirkumpoláris, vagyis sohasem pírra vetett darabját, a Júniust, 1941. február
nyugszik le. Tőle jobbra, észak-északkeletre 28-án írta? Mindazok után, hogy már túl volt
a Perzeusz, valamivel magasabban a Kasszi- első munkaszolgálatán, ahol éppen a második
opeia W-je, fölötte pedig a Cefeusz helyez- bécsi döntés alapján elbontották a román erőkedik el. Északnyugaton a Nagy Göncöl dítésrendszer drótsövényeit a vasoszlopokkal
tűnik a szemünkbe, a rúdja balra, felfelé együtt a magyar–román határvonalon, az úgymutat. A saroglyájától öt csillagtávolságra nevezett Károly-vonalat. A tizenkét verset tarjobbra szerénykedik a Sarkcsillag a Kis Gön- talmazó, tizenkét hónapot átölelő Hónapok
versciklus 1942-ben jelent meg külön kötet forcölből. A zeniten a Sárkány fejét alkotó
májában. Életében megjelent utolsó kötete ez.
három csillag ragyog.
1941-ben írta Jékely Zoltán is Árvaság
Június régi magyar neve rák hava, de című versét. Akkortájt, amikor a költő az Orgyakran Szent Iván havának nevezik.
szágos Széchényi Könyvtár könyvtárosi álláLekászálódva az égből a földre, folytassuk sát a kolozsvári Egyetemi Könyvtár
első júniusi sétánkat Gyöngyössi János két és könyvtárosi állására váltotta.
fél évszázados versezetével, Az esztendőben
Rögöcske voltunk,
elé forduló 12 hónapok alá az 1766-ik eszteneső vert, kapa vágott,
dőre cíművel, annak Június havi csíziójával:
szétmállottunk s lettünk az út pora;
most aztán ízenként tör ránk a bánat:
Fordul az Hold: fordul a kettős szív, s hány lest.
jaj, jaj, eggyé nem válhatunk soha?
Hízelkedő szókban van proteusi test,
Sok fekete mérget gyakran sárga méz fest.
Hófolt valánk mi,
A számtalan alakot felvenni képes
északos erdőszegélyen,
Próteusz, Poszeidón elsőszülött fia öreg jós,
de utolért a Nap vad mosolya.
de csak annak jósol, aki eredeti mivoltában
Heve elől, csakhogy meg ne emésszen,
foglyul ejti őt. A sztoikusok Próteuszban az
szétszaladánk s elnyelt a pocsolya.
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Kiss Székely Zoltán

Híres erdélyi magyarok (1000–1990)

Gyors nyári fergeteg jön messziről – szivárvány Középajta fölött

Sorozatunkkal 990 év erdélyi nagyjaira emlékezünk, akikről talán nem tudunk semmit, de ők tették naggyá
Erdély kultúráját, tudományát vagy
vitték el hírét a nagyvilágba, s tetemes
részt vállaltak az egyetemes magyar
kultúra és tudomány gazdagításában.
(Forrás: Magyar életrajzi lexikon, 1000–
1990. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes)

Összeállította: Kuti Márta

BRANDT JÓZSEF (Pósfalva, 1838 –
Kolozsvár, 1912. jún. 12.): orvos, egyetemi
tanár. Bécsben szerzett orvosi oklevelet
1864-ben, ezt követően két évig Schuch tanár
klinikáján műtőnövendék. Az 1866-i háborúban, Veronában műtőfőnök. 1867-től a ko-

lozsvári sebészeti tanintézetben a sebészet és
szemészet helyettes, 1871-től a sebészet nyilvános rendes tanára, 1872-től nyugdíjazásáig,
1905-ig a kolozsvári egyetem orvosi karán a
sebészet nyilvános rendes tanára. Nagy szakirodalmi munkásságot fejtett ki. F. m.: A kórháztól való félelem (Kolozsvár, 1899);
Tudomány és humanizmus (Kolozsvár,
1908).
VÁSÁRHELYI JÁNOS (Maroscsúcs,
1888. jún. 12. – Kolozsvár, 1960. dec. 11.):
református püspök. Teológiát 1910-ig Kolozsvárt tanult. Előbb Kolozsvárt segédlelkész, majd 1912-ben Besztercére hívták meg
lelkipásztornak. Innen ment külföldi tanulmányútra: Berlin, Jena, Weimar, Strassburg,
Basel, Genf. 1918-tól dési, 1921-től Kolozsvár-alsóvárosi lelkész. 1936-ban választották

És nem lehetek virág egy síron – Nőszirmok buja pompája gyorsan hervadó szépség

Nyájacska voltunk,
havasi esztenában,
támadt veszett farkashad ostroma
s szertefutánk holdatlan éjszakában,
nem terel össze senki, de soha.

Június 4. 98 éve e nap a trianoni diktátum
napja.
Helyét gyümölcsnek adja a szirom.
A déli égen elterül a hőség.
A termő kor jön: érés, felelősség
és nem lehetek virág egy síron.

De június az élet hónapja. Az volt az ókoriaknál is. Juno hónapja, a gyermekáldásé s a
lassan érni kezdő gyümölcsöké. Ma is.
Dsida Jenő Kalendárium szonettekben
versciklusában is Júniushoz értünk. Az érés
dícsérete 88 éve, 1930 óta, a transzszilván
életérzés Trianon utáni lenyomata: nem vágott virágot hervaszt néma síron, de komoly
terhű gyümölcsöt érlel a beköszöntő nyár.

az Erdélyi Református Egyházkerület püspökévé. Haláláig tagja volt a román Nagy Nemzetgyűlésnek, ahol magyarul szólalt fel.
F. m.: Hittem, azért szólottam (Kolozsvár,
1923); Bizonyságtétel (Torda, 1925); „Megvigasztaltatva-vigasztalni” (Torda, 1926);
„Tudom, kinek hittem”(Kolozsvár, 1927);
Egymás között (Kolozsvár, 1927); Az életből
az életnek (Kolozsvár, 1929); Református
élet (Kolozsvár, 1931); A család élete (Kolozsvár, 1932); Vasárnapról vasárnapra (Kolozsvár, 1937); A református keresztyén
imádságos könyve (Kolozsvár, 1938).
VAJDA EMIL (Kolozsvár, 1858. jún. 18.
– Győr, 1916. okt. 8.): tanár, író, zeneíró.
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte,
zenei képesítését is az ottani konzervatóriumban szerezte. 1880-ban tanári, 1881-ben bölcsészdoktori oklevelet nyert. 1897-től a győri
állami főreáliskola tanára. A Győri Ének- és

Csók-szirmom nem lesz, hogy csokorba
kössék
a lányok. Vinnem kell, amíg bírom
a terheket és ha nevem leírom:
komoly szó kell elé, nem cifra bőség.
Csak néha jön, hogy szívem elbecéz
egy-egy derengő, árva, gyermeteg
emléket (mely úgy csillog, mint a réz
egy ó-kapun). Gyors nyári fergeteg
jön messziről. Szemem távolba néz
s tavaszt sirat s egy régi gyermeket.

Tavaszt sirat a távolról érkező gyors léptű
zivatar.
1972. június 5-től 16-ig tartották Stockholmban az ENSZ első, Ember és bioszféra
címet viselő környezetvédelmi világkonferenciáját. A világszervezet közgyűlése a konferencia javaslatára még abban az évben
határozatában nemzetközi környezetvédelmi
világnappá nyilvánította a tanácskozás kezdőnapját, június 5-ét.
A világnap célja felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, elősegíteni az együttgondolkodást és a közös
cselekvést, terjeszteni a fenntarthatóság eszméjét. Fő célkitűzések: energiatakarékosság
és a helyi és megújuló erőforrások használata, a természeti források hasznosítása, a szemét- és hulladékképződés csökkentése s a
környezetszennyezés megelőzése.
Globalizált világunkban többnyire távolról
szállított termékeket, élelmiszereket veszünk,
és szemetünket is távolra szállíttatjuk. Többnyire csak a hírekben olvasunk a terményeinket beporzó méhek és a vadvilág
pusztulásáról, a tengerekbe kerülő irdatlan
mennyiségű műanyag szemét pusztító hatásáról, ökológiai lábnyomokról, túlfogyasztásról és a klímaváltozásról.
Márpedig világunk minden terméke közvetve vagy közvetlenül a természetből származik.
Fel kellene fedeznünk újra közvetlen környezetünket, és óvnunk kéne azzal, hogy csak
annyit fogyasztunk, amennyi jóllétünkhöz
épp elég. Mindennap.
Változtatnunk kell szokásainkon, hogy a
természet változatlanul szolgáltathasson.
Gábor Dénes Nobel-díjas fizikus szavaival:
„Az ember eddig a természettel küzdött, most
pedig a saját természetével kell megküzdenie”.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018. Szent Iván havának első napján

Zeneegylet igazgató karnagya volt, a Győri
Torna Egylet alapítója és elnöke. Angyal Armanddal alapította és szerkesztette, a Magyar
Lant c. zenei folyóiratot. F. m.: Kossuth Lajos
(Bp., 1892); A komáromi hős (Bp., 1893);
Tell Vilmos (tanulmány, Bp., 1897); A szabadságharc vértanúi (Győr, 1898); A hegedű
története (Győr, 1902).
VÉKONY ANTAL (Tiszaújlak, 1848. jún.
20. – Máramarossziget, 1903. márc. 15.): író.
1866-ig a máramarosszigeti kollégiumban tanult, ezután Pesten teológiát hallgatott. 1870ben tanári oklevelet szerzett s ettől fogva
haláláig gimnáziumi tanár volt Máramarosszigeten. Egy prózai és egy verses elbeszélése jelent meg. Modern nyelvre írta át Zrínyi
Szigeti veszedelem c. eposzát (Sziget ostroma, Bp., 1892). F. m.: A kincskeresők (elb.,
Bp., é. n.); A dongó (víg elb. hat énekben,
Bp., 1886).
(Folytatjuk)
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Hivatás és mindennapi létforma

2014-ben indult útjára a köztelevízióban Magyarország
első klasszikus komolyzenei
tehetségkutató műsora, a Virtuózok. Az idei évad műsoraiban két székelyföldi fiatalt is
felfedezhettünk
nemrég.
Mindkettejüknek az elődöntőig tartott az útjuk. A csíkszeredai
Fazakas
Tamás
énekes mellett a 18 éves nyárádkarácsonyi Pethő Rebeka
fuvolával bűvölte el a nézőket. A marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum zene szakos
tanulóját kérdeztük nem mindennapi próbálkozásáról, tapasztalatairól és terveiről.

Gligor Róbert László

– Mióta játszol hangszeren, és
miért éppen ezt a hangszert választottad? A családban van-e
még zenész vagy énekes, aki a
zene, hangszerjáték felé irányított?
– A családom támogatásával
2010-ben döntöttem el, hogy zenét
szeretnék tanulni. A bátyám már zenetanonc volt az iskolában, így
engem is vonzott ez az életforma,
habár felmenőim között nem volt
hivatásos zenész. Édesanyám rengeteget énekelt nekem kiskoromban, és sokat szólt otthon a zene,
így azt mondhatom, hogy zeneszerető nevelést kaptam. Otthon furulyázni tanultam, és hasonló
hangszert szerettem volna, így esett
a választásom végül a fuvolára.
– Miért jelentkeztél a Virtuózok
vetélkedőre? Személyes indíttatás volt, vagy biztattak rá?
– A Virtuózokba már tavaly is jelentkeztem, de akkor csak az előválogatóig jutottam el, ám ebben az
évben sikerült tovább is lépnem.

Teljesen személyes döntés volt, viszont sokan segítettek és támogattak, mint pl. Molnár Csaba, aki a
székelyföldi gyerekeknek mesterkurzusokat szervezett, valamint Kovács Lóránt fuvolaművész, tanár,
aki ezen alkalmakkor foglalkozott
velem, és természetesen az iskolai
szaktanárom, Geréd Jolán, aki mindenben támogat, és pályám kezdete
óta nap mint nap dolgozik a felkészítésemen.
– Mivel jelentkeztél az idei válogatóra?
– A televíziós válogató előtt volt
még két meghallgatás, az első online zajlott, hanganyag beküldésével, a következő pedig egy
budapesti zeneiskolában, szakmai

Fotó: Crescendo Nyári Akadémia

zsűri előtt. Itt és a televíziós válogatón Carl Reinecke D-dúr fuvolakoncertjének második tételét
játszottam, ami egy romantikus,
lassú, lírai zenemű, és nagyon közel
áll hozzám, igazi szépség!
– Mennyi időd volt felkészülni a
kísérő zenekarral? És miért épp
ezzel a darabbal léptél fel?
– Batta András zenetörténésztől,
zsűritagtól a produkcióm miatt
megkaptam a továbbjutást érő jelképes kis hegedűt, ami sosem felejthető öröm marad számomra, így
részt vehettem az elődöntőben, ahol
már csak kilenc versenyző állt színpadra a tinik kategóriájában. Ebben
a fordulóban a Liszt Ferenc Kamarazenekar kíséretében F. Devienne

Magyar műemlékek restaurálási folyamatait mutatja be
a Teleki László Alapítvány legújabb kiállítása

„Ideje az építésnek”

Magyarország határain túli magyar műemlékek felújítását mutatja be a Teleki László Alapítvány június 3-án
nyíló kiállítása. Az Ideje az építésnek című, interaktív
elemekkel színesített, a Magyarság Házában megtekinthető tárlat a 2015-ben útjára indított Rómer Flóris
Terv eddigi eredményeit, az újjáépítések folyamatait,
valamint az építészeti és a restaurátori beavatkozások
módszereit tárja a látogatók elé. A kiállítás-megnyitót
különleges mozzanat színesíti: ekkor nyitják fel és mutatják be a viharban ledőlt kutyfalvi református templomtorony buzogányában 100 évvel ezelőtt elrejtett
üzenetüveget.

Magyarország kormánya 2015 októberében indította el a
Rómer Flóris Tervet, amelynek célja a külhoni magyar vonatkozású épített örökség feltárása, megóvása és megismertetése. A
program lebonyolítását végző Teleki László Alapítvány az elmúlt
csaknem három évben több mint száz műemlék felújítását és restaurálási munkálatait koordinálta a Muraköztől Erdélyen át a Felvidékig.
A Rómer Flóris Terv azonban nemcsak az épületek felkutatását
és állapotuk megóvását végzi, feladata a megmentett értékek
megismertetése és közzététele is a nagyközönség és a szakmai érdeklődők számára egyaránt.
A Teleki László Alapítvány és a Magyarság Háza közös rendezésében június 4-én nyíló tárlat ennek jegyében tárja a látogatók elé a külhoni, kiemelkedően gazdag magyar vonatkozású
épített örökséget, bemutatva a műemlékek felújítási folyamatait,
valamint az alkalmazott építészeti és restaurátori beavatkozásokat. Az épületekről készült művészi fotók és ismeretterjesztő leírások mellett több eredeti tárgy, kordokumentum,
műtárgymásolat, hang- és filmfelvétel is segíti, hogy a látottak az
érdeklődők és a hozzáértők számára egyaránt emlékezetesek legyenek. A kiállítás mindezeken túl számos interaktív elemet is
tartalmaz, így a látogatók maguk is megtapasztalhatják a restaurátori munka nehézségeit és szépségeit.
A tárlat június 28-ig Budapesten a Magyarság Háza félemeleti
Falk Miksa termében (1051, Zrínyi u. 5.), majd a Miniszterelnökség Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt
Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárságának
épületében (1014, Táncsics Mihály u. 1.) tekinthető meg, ősztől
pedig a Kárpát-medence magyarlakta településein látható majd.
A kiállítás kurátora Deák Ildikó művészettörténész. (közlemény)

fuvolakoncertjét játszottam el, ami
az alapértelemben vett klasszikus
korszakot képviseli. Csodás volt a
zenekarral a próba, mivel mindig
felemelő dolog profi muzsikusokkal
játszani, de sosem gondoltam volna,
hogy ilyen fiatalon lehetőségem
lesz majd ilyen élmény megélésére.
– Milyen érzés volt a színpadon,
zsűri előtt játszani?
– A felvétel az MTVA stúdiójában készült, ami picit mássá tette a
színpadi hangulatot. Több tucat kamera, fények, bemondók – mindez
kissé szokatlan volt számomra, de
nem változtatta meg a zenéhez való
hozzáállásomat. A zsűri nagyon
kedves volt, örültem, hogy mindkét
produkciómat pozitívan méltatták.
– Milyennek érezted az előadásodat? Remélted, hogy továbbjutsz a döntőbe?
– Természetesen szerettem volna
továbbjutni ezen a fordulón, és reméltem is, mint a többi hat kieső,
mivel csak három továbbjutó hely
volt, de azután egy percig sem voltam letörve, elégedett voltam, hiszen sok tapasztalot szereztem, és
csodálatos embereket ismerhettem
meg, ami igazán fontos számomra.
– Hogyan fogadtad az eredményhirdetést?
– Az eredményhirdetés a nap
végén volt, mindenki fáradt, de egyben kíváncsi is volt az eredményre.
Örültem a tobábbjutóknak, hiszen
megérdemelték, és továbbra is jó
muzsikát hallhatunk a műsorban.
– Milyen tapasztalatokkal tértél
haza?
– Hasznosnak érzem és jó döntésnek, hogy részt vettem a Virtuózokban. Sokan megismertek, a
televízió által egy ország közönségének zenélhettem. Mindig megvolt
bennem a bemutatkozási vágy és
az, hogy örömet szerzzek ezzel a
hallgatóknak, hiszen ez a lényege
az előadó-művészetnek.
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– Milyen további terveid vannak?
– Jelenleg a 11. osztályt végzem.
Szeretném kihasználni a nyarat
mind pihenésre, mind tanulásra.
Sok mesterkurzusra iratkoztam be,
zenélni szeretnék mindenfelé, valamint gitáros bátyámmal, Csabával
utcazeneturnét szervezünk, végigmuzsikáljuk Erdély bizonyos részeit.
– És mik a távlati terveid?
– Távlati terveim között szerepel
az érettségi sikeres letétele, valamint felvételizni egy jó zenei egyetemre,
ahol
gyarapíthatom
zeneszeretetem és tudásom. Vonz a
zenetanulás külföldön, idővel szeretnék mint zenekari tag, mint kamarazenész és szólista is színpadon
lenni.
– Ma hogyan telnek a napjaid?
– Licisként szokványosan telnek,
habár nagyon nehéz egyeztetni a
zenei életemmel, mert mindkettő
rengeteg időt és energiát követel, de
természetesen az első a zene! Nyilvánvaló, hogy tanáraim is támogatnak, elismernek, de elvárják a
helytállást a többi tantárgyból is,
ami szerintem helyénvaló. Legutóbb május 13-án a Marosvásárhelyi Zenei Napok keretén belül
koncertem volt a Filharmóniával,
azóta kamarezene-fellépések és kisebb iskolai koncertek is voltak.
Augusztusban Csíkszeredában a
Csíki Kamarazenekar közreműködésével lesz egy nagyobb koncertem, addig pedig mesterkurzusokon
játszhatom közönség előtt itthon és
Magyarországon is. Végezetül köszönöm mindenkinek, aki hallgatott, támogatott és hozzájárult
ahhoz, hogy azt csináljam, amit igazán szeretek, ami egyben a hivatásom is és kitölti a mindennapjaim.
Ilyen a családom, szaktanáraim és
barátaim.
– Sok sikert kívánunk!

Az erő most nem volt Han Solóval

Ezúttal nem volt Han Solóval
az erő: a Disney új Star
Wars-filmje a várakozásokhoz képest jóval kisebb premierhétvégi
bevétellel
kezdte meg forgalmazását
Észak-Amerikában és más
piacokon.

Az amerikai hősi halottakra emlékező nemzeti ünnep, a Memorial
Day miatt négynaposra nyúlt premierhétvégén Észak-Amerikában
4381 helyszínen debütált a Solo:
Egy Star Wars-történet című film,
amely a Star Wars-univerzum
egyik hőse, Han Solo külön sztoriját dolgozza fel. Az amerikai és
kanadai mozikban négy nap alatt
103 millió dollárért váltottak
jegyet a produkcióra, globálisan
148 millió dollárt ért el a bevétel –
számolt be róla a Variety.com
A 2015 óta egymás után megjelenő Star Wars-filmek rendre nagy
kasszasikernek bizonyultak, közülük eddig a Solo-film kezdett a
legkisebb bevétellel.
Filmipari elemzők szerint a
visszaesés magyarázataként elképzelhető, hogy a legutóbb, 2017
decemberében bemutatott Star
Wars-epizódot, Az utolsó Jediket
túl gyorsan követte az újabb Star

Wars-produkció. A Disney három
éve indította útjára az új Star Warstrilógiát Az ébredő Erő című epizóddal, amely premierhétvégéjén
248 millió dolláros jegyeladást ért
el. Egy évvel később a Zsivány
Egyes című, a trilógiától különálló
produkcióra 155 millió dollárért
váltottak jegyet bemutatása hétvégéjén a nézők. Az utolsó Jedik premierhétvégéje pedig 220 millió
dollárt hozott a stúdiónak.
A hétvégén egyébként nem volt
más premier az észak-amerikai
mozikban. A Deadpool 2. a kaszszasikerlista második helyére szorult vissza 55 millió dolláros
jegyeladással. A film eddigi bevétele ezzel 219 millió dollárra nőtt.
A Bosszúállók: Végtelen háborúra 21,2 millió dollárért vettek
jegyet a nézők, ezzel az ötödik
hete játszott film észak-amerikai
bevétele elérte a 626 millió dollárt,
a globális bevétel pedig már 1,9
milliárd dollárnál jár.
Az észak-amerikai kasszasikerlistán a négynapos jegyvásárlások
alapján a negyedik és ötödik helyet
a Könyvklub és A partiállat foglalta el, 9,5 millió dollár és 6,9 millió dollár bevétellel. (MTI)

PÁLYÁZATI
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VÍZSZINTES: 1. Film, amelyben 1981-ben szerepelt. 9. Togo fővárosa. 10. Ott, fölé
(nép.). 11. Film, 1933-ban juttatta Oscar-díjhoz. 16. Olaszország NOB-jele. 17. Francia
személynévmás. 18. Három (francia). 19. Tolna megyei helység. 21. Perzsa uralkodó. 23.
Sémi nép. 24. Ógörög piactér. 25. Amerikai sarkkutató (Elisha Kent). 26. Lankadni kezd!
27. Igevégződés. 28. Japán drámai műfaj. 29. Mar. 30. Vermet készít. 31. É-k. egyiptomi
város. 33. USA-focis (kapus). 35. Farsangi álarcos. 37. Aradi sportklub. 38. Bánat. 39.
Olasz költő (Alghieri). 41. Német folyó és iparvidék. 43. Rendes, becsületes (angol). 45.
Népes állam. 46. Tengerész. 48. Rostnövény.
FÜGGŐLEGES: 1. Mind (angol). 2. Keservesen sír. 3. Harcias nő. 4. Sziget La
Rochelle mellett. 5. Magyaros dal. 6. Ady egyik álneve. 7. Arat!8. ... Fallaci, olasz riporter,
írónő. 12. Francia város. 13. .... Miro, spanyol festő. 14. A nikkel és a bór vegyjele. 15.
Órómai rézpénz. 16. Ír terrorszervezet. 18. Ebben a filmben 1967-ben szerepelt, szintén
díjat nyerve. 20. Hegycsúcs. 21. Idegen Sára. 22. Színésznő, ötször kapott Oscar-díjat,
négyszer a legjobb női főszereplőét (Katharine). 24. Amely személyek. 25. Turandot
kérője. 27. Dies..., a harag napja. 29. Forró (angol). 31. Ázsiai hegység. 32. Maró vegyi
anyag. 34. Egy euró értékű bankjegy. 35. Becézett Anna. 36. Erdélyi színész (Árpád). 38.
Sör (német). 40. Stockholmi sportklub. 42. Fizimiska. 44. Le. 46. A mangán vegyjele.
47. Beszól!
L.N.J.
A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 14-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Graham Swift angol író
egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

q

A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (2.)

című pályázat nyertesei:
KOZMA MAGDA, Marosvásárhely,
Armoniei u. 25/4. sz.
ELSÄSSER ILONA, Marosvásárhely, Ibolya u. 4/2. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
MÁTYÁS; FABÓ; RUDOLF; HORVÁTH;
SOMOGYI; FÜLÖP; RAKSÁNYI; BAJOR.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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Megfejtések
a május 25-i
számból:

Klasszikus (ikrek): Szégyen
Skandi: Megbú a fázós kis
meleg, vadgesztenyék gyertyái
fénylenek.

KOBAK KÖNYVESBOLT

VÍZSZINTES: 1. Kerékpár – Kapcsolatrendszer, láncszervezet. 7. Keresztül – Ezüst
vegyjele. 8. Francia író volt (Émile) – Való, helytálló. 9. Kacat – Motor része! 11. Felső
végtag – Belga, japán és máltai gépkocsijelzés. 12. Undorodik, irtózik – Szándékozik. 14.
Téli csapadék – Csendes pék! 15. Haláltusa – Gabonalevágás. 18. Ünnepélyesen átad –
Történelmi éra. 19. Reped, szakad – Európában használt arany pénzérme volt. 22. Olasz
névelő – Izomkötő szalag. 23. Lady …, amerikai popénekesnő – Balog. 25. Taszít – Székesegyház. 27. Hőemelkedés – Anyagmennyiség mértékegysége. 28. Amely helyen – Adódik. 30. Kínai hosszmérték – Alá. 31. Szakosztály – Ösztönöz, biztat.
FÜGGŐLEGES: 1. Göngyölegsúly – Égéstermék. 2. Innivaló, tréfásan – Női név. 3.
Római kettes – Mesebeli varázsló. 4. Szovjet titkosszolgálat volt – Panasz szava. 5. Létrehoz – Őserdei majomféle. 6. Színpompás – Erőteljes, edzett. 10. Terjedelmes, bő – Behajtott tenyér. 13. Gavallér, széptevő – Halom. 16. Indián oszlop – Spanyol teniszező
(Rafael). 17. Vallásos elmélyülés – Sportszermárka. 20. Nagyszülő kedvence – Hawaii
köszönés. 21. Pihen, relaxál – Válaszol. 24. Ünnepi műsor – Íróeszköz, penna. 26. Csüng
– Harap. 29. Páratlan dokk! – Patás állat.
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Budapesti konferencia
a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyében

Minden idők legnagyobb eseményére készül a nemzetközi
labdarúgás, hiszen a 2026-os
világbajnokságon már 48
csapat részvételét tervezi a
FIFA. A hatalmas torna rendezésére pályázókat Budapestre hívta a Magyar
Labdarúgó-szövetség (MLSZ)
vezetése, adta hírül honlapján a sportági föderáció.

A Magyar Labdarúgó-szövetség
dr. Csányi Sándor FIFA-alelnök
vezetésével az elmúlt években
együttműködést alakított ki a térség
labdarúgó-szövetségeivel
annak érdekében, hogy a közös érdekek és feladatok mentén közös
stratégia alakuljon ki.
A kedden Budapesten, Lengyelország, Liechtenstein, Svájc és
Szlovákia futballvezetőinek jelenlétében megtartott összejövetel
célja az volt, hogy a társult országok vezetői megismerjék a 2026os világbajnokság szervezésére
kandidáló országok programját. A
tervek szerint ez lehet a FIFA történetének legnagyobb szabású eseménye: 48 csapat 80 mérkőzésen
mintegy 1100 játékost von majd be
a nyolc év múlva rendezendő világbajnokságba.
Elsőként az USA, Kanada és
Mexikó által közösen pályázott
esemény, a United Bid szereplői ismertették elképzeléseiket, amelyek
szerint a 23 lehetséges helyszínből

majd 16 kerül be a végleges projektbe. A stadionok között találjuk
az ikonikus mexikói Azteca Stadiont, amely már két vb-döntőnek is
helyszíne volt, vagy a hatalmas,
Los Angeles-i Rose Bowlt, amely
1994-ben játszott főszerepet a
nemzetközi futball életében.
Egyébként ez lehet az első olyan
vb, amelyet három ország rendez
meg közösen. A küldöttség a legmagasabb szinten képviseltette
magát: jelen volt Budapesten az
Amerikai Egyesült Államok labdarúgó-szövetségének elnöke, Carlos
Cordeiro, a Mexikói Labdarúgószövetség elnöke, Decio De Maria
és a Kanadai Labdarúgó-szövetség
elnöke, Steven Reed is.
A második prezentációt az ötödik alkalommal pályázó Marokkó
labdarúgó-szövetsége
tartotta,
amelynek egyik nagykövete a korábbi német világklasszis futballista és magyar szövetségi
kapitány, Lothar Matthäus. Mel-

lette a marokkói ifjúsági és sportminiszter, Moncef Belkhayat, valamint az Afrikai Labdarúgószövetség alelnöke, Amaju Pinnick
mutatta be a pályázatot.
A felmérések alapján az északafrikai országban hatalmas a projekt támogatottsága. Marokkóba
„elérhető” világbajnokságot álmodnak a szervezők, amely kedvező árakkal várná a szurkolókat,
és az időzónának köszönhetően
sokan, közöttük az európaiak követhetnék élőben a mérkőzéseket
televízión. A 12 rendező város
mindegyike igen közel helyezkedik
el egymáshoz képest, így az utazási
idő alacsony lenne a csapatok és a
szurkolók számára is. Marokkó lehetne a második afrikai ország DélAfrika
után,
amely
világbajnokságnak adhat otthont.
A FIFA moszkvai kongresszusán, a nyári világbajnokság előtt
dönt a 2026-as esemény helyszínéről.

Harmadik helyen végzett a Red Arrows

A harmadik helyen zárta az első romániai félhivatalos floorball-, (vagy magyarosabb nevén teremhoki-) ligát a Marosvásárhelyi Red Arrows.
A döntő tornát a jeddi Albert Anna-csarnokban rendezték, itt az előző négy tornához képest más rendszerben játszottak a csapatok. Az alapszakasz
sorrendje alapján az első két helyezett, a Black 69 és
a Floorbulls (mindketten Székelyudvarhelyről) két
győzelemig tartó döntő sorozatot vívott. A párharcban
nem volt szükség harmadik meccsre, mert a Floorbulls megnyerte az első két találkozót, az elsőt 6-3ra, a másodikat 3-2-re, így ez a csapat lehetett
Románia első bajnoka ebben a sportágban. Igaz, nem
hivatalosan, mert a sportági szövetség még nem ala-

kult meg, a ligát alkotó klubok jelenleg dolgoznak a
sportág hivatalossá tételén.
A mezőnyt alkotó többi három csapat újabb kört
játszott egymással. A Marosvásárhelyi Red Arrows,
amely az alapszakaszt is a harmadik helyen végezte,
és többek között a Floorbulls ellen is megnyerte az
egyik találkozóját, ezen a utolsó tornán 6-5-ra győzött
a Székelyudvarhelyi Floorballsuli ellen, valamint 134-re verte a Pro Sepsi csapatát, így összesítésben a
harmadik helyen végzett.
Az első félhivatalos teremhoki-bajnokság az év elején rajtolt, az alapszakaszt négy torna keretében játszották, a találkozónak szentelt ötödik hétvége a döntő
volt. (bálint)

Ismét alulmaradt Nyárádszereda

Nem borult a papírforma a
Maros megyei labdarógó 4.
liga 28. fordulójában, Nyárádszereda ezúttal hazai pályán
maradt
alul
Marosludassal szemben.

Gligor Róbert László

Kiegyensúlyozott, kemény első
félidőt láthatott a közönség, amelyben a hazaiak sikeresen támadtak
és keményen küzdöttek, hogy a fizikailag felkészültebb és erősebb
ludasiaknak méltó ellenfelük lehessenek. Bár az első percben a vendégek megszerezhették volna a
vezetést – ám Chiselciuc kivédte
Balea közeli lövését –, a további
helyzeteket többnyire a hazai csapat
dolgozta ki: a 12. percben Oprea A.
szabadrúgását megfogta a vendégek
kapusa, a 21. percben ugyancsak
Oprea A. szerzett labdát, feljutott
vele az alapvonalig, de beadására
nem érkezett egyetlen csapattársa
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TV-sportközvetítési ajánló a hétvégére

Június 1., péntek:
* 18.00 óra, M4 Sport: Ferencváros – MTK Hungária (női labdarúgó JetSol Liga, döntő)
* 18.00 óra, DigiSport 1: Piteşti – Arad (labdarúgó 2. liga)
* 18.00 óra, DigiSport 2: Steaua – Dinamo (férfikézilabda Nemzeti Liga,
döntő)
* 21.00 óra, M4 Sport: Berettyóújfalu – Győr (futsal NB I, bajnoki döntő)
* 22.00 óra, Franciaország – Olaszország (labdarúgás, felkészülési mérkőzés)
Június 2., szombat:
* 14.30 óra, M4 Sport: DTM – Hungaroring (1. futam)
* 17.30 óra, M4 Sport: Magyarország – Fehéroroszország (női kézilabda
Eb-selejtező)
* 19.00 óra, Telekom Sport 1: Ausztria – Németország (labdarúgás, felkészülési mérkőzés)
* 19.00 óra, DigiSport 4: Bihari kerékpáros körverseny
* 20.00 óra, M4 Sport: OTP Bank Liga körkapcsolás (labdarúgás)
Június 3., vasárnap:
* 14.30 óra, M4 Sport: DTM – Hungaroring (2. futam)
* 14.30 óra, Telekom Sport 1: Snagov – Nagyszeben (labdarúgó 2. liga)
* 16.00 óra, M4 Sport: Szolnok – Körmend (férfikosárlabda NB I, elődöntő)
* 17.00 óra, Telekom Sport 1: Brazília – Horvátország (labdarúgás, felkészülési mérkőzés)
* 17.45 óra, Digisport 4: Bihari kerékpáros körverseny
* 18.00 óra, M4 Sport: Zalaegerszeg – Mosonmagyaróvár (labdarúgó
Merkantil Bank Liga)
* 18.30 óra, TVR 1: Románia – Portugália (női kézilabda Eb-selejtező)
* 20.30 óra, DigiSport 1: CSA Steaua – Academia Rapid (labdarúgó 4.
liga, Bukarest körzeti bajnokság, rájátszás)
* 23.45 óra, M4 Sport: Ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság

A labdarúgó 1. ligás alsóházi rájátszás 14. (utolsó)
fordulójának televíziós közvetítési rendje

Június 1., péntek:
* 20.45 óra: Bukaresti Dinamo – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
Június 2., szombat:
* 18.30 óra: Botoşani FC – Medgyesi Gaz Metan
* 21.30 óra: Bukaresti Juventus – Voluntari FC
* 21.30 óra: Concordia Chiajna – Temesvári Poli ACS
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport és
a Look TV/Plus.

Visszalépett a Szörnyek is

Nem állt ki az utolsó bajnoki mérkőzésen a Maros Szörnyek csapata a
Bukaresti Rebels ellen az amerikaifutball-bajnokság utolsó fordulójában.
A marosvásárhelyi csapat múlt szombaton kellett volna fogadja a fővárosiakat, azonban előtte értesítették az ellenfelet és a bajnokság szervezőit,
hogy nem szervezik meg a találkozót.
A néhány éve az első bajnoki győzelmet kereső Szörnyeknek az idén
sem sikerült egyik ellenfelet sem legyőzni, a visszalépés oka azonban nem
ebben keresendő. A számos sérült miatt annyira lecsökkent a rendelkezésre álló játékosok létszáma, hogy nem lett volna kivel lejátsszák a bukarestiek elleni találkozót.
A szabályok értelmében a mérkőzést 1-0-ra a Rebels nyeri, a Szörnyek
pedig az 5. helyen végzi az alapszakaszt, és az idén sem jut be a rájátszásba. (bálint)

a hazai kapus, amire csak Vultur
gyenge szabadrúgásával tudtak válaszolni a szeredaiak, míg a 69.
percben a vendégek meg is szerezték a vezetést: Sándor sarokrúgását
Socaci a hazai hálóba bólintotta (12). A hazaiak Popescu lövésével
próbálkoztak, de Şuta a helyén volt,
majd a vendégeken volt a sor, de az
egyedül maradt Tescariut megállította a hazai hálóőr. Az utolsó tíz
percben a hazaiak az egyenlítés re-

ményében ostrom alá fogták a ludasiak kapuját, de legtöbbször elakadtak a vendégek védővonalán, Arion
és Saxon lövései sem bizonyultak
hatékonynak, míg a vendégek a végére kiszabadultak a szorításból, a
88. percben Tescariu 5 méterről a
keresztlécet találta el, a 89. percben
pedig Socaci megadta a kegyelemdöfést, Tescariu passzát a hazaiak
hálójába gurította (1-3).

Jegyzőköny

Hiába hajtottak a végén a hazaiak, elmaradt az eredmény

sem, a 25. percben Arion tört be, de
az oldalhálót találta el, mígnem a
29. percben a hazaiak megszerezték
a vezetést: Dan felvágásáért a játékvezető büntetőt ítélt, amelyet Oprea
R. helyezett a hálóba (1-0). A szünetig a vendégek is kimozdultak
térfelükről, de egyetlen veszélyes

Megyei focikörkép

kapuhelyzetet sem dolgoztak ki.
A második játékrész egyenlítéssel kezdődött: a 47. percben Rotaru
buktatásáért a játékvezető a vendégeknek büntetőt ítélt, amit Tescariu
értékesített (1-1). A ludasiak támadójátékra rendezkedtek be, az 56.
percben Balea közeli lövését védte

* 5. liga, északi csoport, 20. forduló: Köhér – Mezőkirályfalva 3-0, Lövér – Abafája 1-1, Magyaró – Szászrégeni Testvériség
1-2 (a 86. percben félbeszakadt), Alsóidecs – Nyárádremete 5-2, Görgénysóakna – Marosfelfalu 7-1. Bátos állt. Az élcsoport:
1. Nyárádremete 44 pont, 2. Bátos 40, 3. Görgénysóakna 40.
* 5. liga, Közép csoport, 20. forduló: Balavásár – Tuzson 2-1, Galambod – Segesvár 3-4, Kerelő – Kerelőszentpál 6-2,
Csittszentiván – Mezőrücs 3-0, Gernyeszeg – Harasztkerék 1-4. Cikmántor állt. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 47 pont,
2. Balavásár 40, 3. Csittszentiván 39.
* 5. liga, Déli csoport, 17. forduló: Mezőceked – Marosludas II 3-2, Marosugra – Mezőtóhát 6-0, Mezőzáh – Maroskece 1-1,
Radnót II – Magyarsáros 7-2, Vámosgálfalva – Küküllődombó 0-2. Az élcsoport: 1. Radnót II 40 pont, 2. Marosludas 34, 3.
Mezőceked 33.
* 6. liga, 20. forduló: Csíkfalva – Somosd 2-3, Nyárádgálfalva – Jedd 3-1, Székelybere – Mikefalva 1-1, Küküllőszéplak –
Kibéd 7-2, Koronka – Mezőpanit 3-4, Egrestő – Uzdiszentpéter 3-0. Az élcsoport: 1. Somosd 51 pont, 2. Nyárádgálfalva 50,
3. Jedd 46.

Maros megyei 4. labdarúgó 4. liga: nyárádszereda SK – Marosludasi Maros
1-3 (1-0)
Nyárádszereda, Nyárád Aréna, mintegy 40 néző. Vezette: Mocan Eugen, Gaşpar
Vlăduţ, Casoni Alina (Marosvásárhely). Ellenőr: Tărcan Ioan (Marosvásárhely).
Gólszerzők: Oprea R. (29. – büntetőből), illetve Tescariu (47. – büntetőből), Socaci (69., 89.).
Sárga lap: Oprea A., illetve Balea, Lechinţan.
nyárádszereda: Chiselciuc – Vultur, Páll (60. Fărcaş), Oprea R., Cioban (71.
Cîmpean), Rad, Szőcs (46. Saxon), Arion, Oprea A., Negru (65. Popescu), Dan (71.
Coman).
Marosludas: Şuta – Rusu, Crişan, Balea (82. Odolean), Bîrsan, Szántó, Socaci,
Rotaru (76. Pescuţ), Tescariu, Lechinţan, Sándor.

Ma este a Trans-Sil stadionban díjazzák
a bajnokcsapatot

Utolsó előtti felvonásához érkezett a 4. ligás labdarúgó-bajnokság.
A 29. forduló mérkőzéssorozata már ma elkezdődik, a bajnoki címet
elhódító Marosvásárhelyi MSE és a Náznánfalva összecsapásával. A
találkozó alkalmával kiosztják a bajnoki érmeket és mezeket a megyeszékhelyi együttes játékosainak és vezetőinek. Az összecsapást a Sziget
utcai Trans-Sil stadionban rendezik.
A 29. forduló műsora: ma 18.30 órától: Marosvásárhelyi MSE – Náznánfalva (Trans-Sil stadion), Marosludas – Marosvásárhelyi Gaz
Metan, Nyárádtő – Marosoroszfalu, Marosvásárhelyi Atletic – Dicsőszentmárton (meggyesfalvi pálya), Ákosfalva – Szováta, Dános – Kutyfalva. Nagysármás és Nyárádszereda áll.
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Családi piknik
Mezőpanitban

A Pro Pambus Mezőpanitért Ifjúsági Egyesület szervezésében június
2-án, szombaton kerül sor a III. családi piknikre. Az óvoda udvarán
14.45 órakor kezdődő rendezvény meghívottja a Stone Hill zenekar,
amely gyerekdalokkal szórakoztatja a közönséget. Lesz bábszínház,
Bóbitafészek foglalkozás, lovaglás, aszfaltrajzolás, ugárlóvár és sok
társasjáték. A felnőtteknek Cosma István pszichológus-terapeuta tart
előadást, majd Szőcs Beáta perinatális szaktanácsadó rövid elsősegélynyújtásról szóló ismertetőjét hallhatják az érdeklődők. Kiállítják a Szeretem a családom! című rajzverseny legjobb alkotásait, és díjazzák a
nyerteseket.

A nemzeti összetartozás
napja

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete június
4-én, hétfőn 16.30 órától a nemzeti összetartozás napja alkalmából
megemlékezést szervez a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség templomkertjében. A szervezők ugyanakkor felkérik Marosvásárhely és Maros megye történelmi egyházait, hogy június 4-én,
hétfőn 16.32 órakor szólaltassák meg a templomok harangjait, emlékezve a gyászos trianoni békeszerződés aláírásának időpontjára.

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, hogy
ismét sikeres a magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez
ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól,
élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Focioktatás Marosvásárhelyen!

Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!

Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.

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

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ lakás diákoknak a Kövesdombon. Tel. 0740-268-833. (sz.-I)
ELADÓ sírhely a marosszentgyörgyi
temetőben. Tel. 00-36-30-261-9911.
(mp.-I)

Álmodtunk egy öregkort, csodásat
és szépet, de a kegyetlen halál
mindent összetépett.
Egy reményünk van, ami éltet és
vezet,
hogy
egyszer
újra
találkozunk veled.
Fájó szívvel emlékezünk NAGY
SÁNDORRA
halálának
25.
évfordulóján. Szép emléked, amíg
élünk, szívünkbe zárjuk. Örök
álmodat őrizze béke és nyugalom.
Szeretteid. (8848)

ELADÓ 10 ár beltelek Kebelében.
Tel. 0733-542-695. (8836-I)

Itt

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8667)

nem volt más, csak szeretet,

ELADÓ 4 darab Opel nyári gumi
(174/70/13) felnistől, centrálva, jó állapotban. Tel. 0749-073-641. (8851-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)
VÁLLALUNK
tetőjavítást,
cserépforgatást, új tető készítését Lindab
lemezből,
bádogosmunkát,
kerítéskészítést és bármilyen javítást. Tel.
0732-240-895. (8764)
SZAKEMBERT keresek CD-s rádiókazettofon javítására. Tel. 0741-390802. (8840-I)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8841)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8458)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezem június
2-ára, szerető férjemre, BÓNI
KÁROLYRA
halálának
3.
évfordulóján. Nem tudlak
feledni, nagyon hiányzol.
Feleséged, Klárika. (8794)

TATÁM, már eltelt 3 év. Nem
tudlak feledni, szívemben
mindig élsz. Árpád. (8794)

Soha
el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk
június elsejére, amikor öt éve
a drága jó férj, édesapa,
nagyapa,
ENGI
LÁSZLÓ
örökre itt hagyott bennünket.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá szeretettel. A
gyászoló család. (8839-I)

hagytad

azokat,

akiket

szerettél, itt hagytad mindazt,

amiért küzdöttél. Szívedben
szorgalom és munka volt az
életed.

Másképp

hozzánk

szólnál,

lenne

minden, ha velünk lennél, ha
ha

ránk

nevetnél. Szívünkben a helyed
nem pótolja semmi, őrizzük

emléked, nem fogunk feledni.
Fájó

szívvel

emlékezünk

június 3-án PERES ISTVÁNRA
halálának

4.

Emléke

évfordulóján.

legyen

áldott,

pihenése csendes! Bánatos
felesége,

lánya,

veje,

unokája. (8845-I)

Szomorúan
ADORJÁNI

két

emlékezünk

JÚLIA

született

Incze

dicsőszentmártoni

halálának

13.

nyugalmazott

tanítónőre

évfordulóján,

június 2-án, amikor szorgos

keze megpihent. Szelíd lelkét,
derűs

mosolyát

szívükben

mindig őrzik szerettei. (-)

A

Nyárádszeredai

Elméleti

Líceum 1972–73-ban végzett

diákjai a 45 éves érettségi
találkozó alkalmával kegyelettel

emlékeznek

TANÁRAIKRA

elhunyt

és

szeretett

OSZTÁLYTÁRSAIKRA:
ALBERT

CSONGOR,

JÓZSEF,

BIRÓ

DEMETER

GYÖNGYI, IMREH MAGDA,
JANKA

BÉLA,

LUKÁCS

GIZELLA, SEBESI MARGIT,
SÜKÖSD
GÉZA.

DÉNES,

SZABÓ

Soha nem feledünk! (8854-I)

ELHALÁLOZÁS
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesapa,
após, nagytata,
dr. CĂLIMAN ÁRPÁD ISTVÁN
életének 73. évében elhunyt.
2018. június 2-án, szombaton 13
órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle szerető lánya, fia
és azok családja. (8823-I)

Mély fájdalommal, megrendült
szívvel tudatom, hogy szeretett
élettársam,
dr. CĂLIMAN ÁRPÁD ISTVÁN
életének 73. évében elhunyt. Temetése 2018. június 2-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szeretett élettársa. (8824-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesapa, nagyapa, testvér, após,
rokon és jó szomszéd,
MÁTHÉ GYÖRGY
csibai lakos életének 89. évében
hosszas betegség után eltávozott közülünk. Temetése június 1jén, pénteken 14 órakor lesz a
káposztásszentmiklósi ravatalozóból, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (8815-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
ILLYÉS REBEKA
nyugdíjas tanítónőtől,
aki életének 91. évében május
31-én csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (v.-I)

Fájdalommal búcsúzunk szeretett testvéremtől, nagybácsitól,
sógortól, rokontól és jó baráttól,
FÜLÖP CSABÁTÓL (Pupu)
aki 2018. május 31-én, életének
61. évében 5 hónapi türelmes
szenvedés után elhunyt, megpihent. Utolsó földi útjára 2018. június 2-án du. 3 órakor kísérjük a
marosvásárhelyi ortodox temetőbe. Nyugodj csendesen és békében, szeretett testvérem!
Gyászoló szeretteid: testvére,
Fülöp Ferenc, annak fiai:
Ferike és családja, Szolyka
és családja, Enikő, Tamás, Mia,
Rodi, Ádám, Ibolya és Rózsika.
(8847-I)

Drága Egykomám, ismert székely
mondás szerint több mint hat évtized lakodalomból is sok. Egy
barátság elmélyítéséhez viszont
nem elégséges. Így hát tartsuk a
vonalat. Iminnen még én, a túlvilági végről meg te, örök pajtásom,
SZILÁGYI ZOLTÁN.
Klósz Bálint. (8853-I)
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„A benned rejlő gyermekért!”
Június 1. – nemzetközi gyermeknap
És a… felnőtteké

A nemzetközi gyermeknap alkalmából Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala – együttműködve az Adventure Life
Egyesülettel és a Román Cserkészszövetséggel –, pénteken, június 1-jén a marosvásárhelyi várban újszerű és érdekes tevékenységeket tartalmazó programot szervez, amely során a
gyerekek, a szülők és a tanárok közreműködésére lesz szükség.
A projekt lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekek, a szülők és a
tanárok egy ártatlan, vidám, csintalansággal és energiával teli
világban találkozhassanak, ezért is kapta A benned rejlő gyermekért! elnevezést.
Kezdve a gyermekek valós igényével, hogy minőségi időt
töltsenek szüleikkel (mivel a szülők egyre elfoglaltabbak), folytatva azzal, hogy a szülő–gyermek minőségi idő hiánya negatívan hat a gyermekek érzelmi egészségére (amit a parenting és
pszichológus szakemberek támasztanak alá), és nem utolsósorban a saját gyermekkel való kapcsolatépítéshez szükséges információ- és készségszükségletet érintve (annak ellenére, hogy
a szülők szeretik gyermekeiket, sokszor nem tudják, mihez
kezdjenek a közösen eltöltött idő alatt, és legfőképpen hogyan
oldajanak meg bizonyos jellegzetes, személyiségi kihívásokat),
a mostani tevékenységet az oktatók számára szervezett „Mit tegyek én, hogy te movitált légy az órámon?” elnevezésű szeminárium előzte meg, valamint a szülők számára szervezett
szeminárium, „Hogyan segítsek gyermekemnek, hogy legyen
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önbizalma, és ne adja fel, ha nehézségekbe ütközik?” címmel.
A június 1-jei tevékenységek között lesz: kincsvadászat
(a feladatok oktató jellegűek, és segítenek a résztvevőknek, hogy megismerjék a középkori várat és fejlesszék
kapcsolatépítő készségeiket), utcaszínház a Reghinieni
(Régeniek) társulattal, őrségváltás, filmprojekció és sok
más meglepetés, amelyekre pénteken, június 1-jén 11 és
17 óra között derül fény.
A csúcspontot a Milyen csodálatos világ című híres dal
rigmusaira szervezett flashmob jelenti majd.
Szülő vagy? Hozd el a gyermekedet a rendezvényre, és
szerezz neki olyan pillanatokat, amelyek mindig emlékeztessék arra, hogy szereted és mindig mellette leszel. Fiatal
vagy? Gyere el, és mutasd meg a benned rejlő gyermeket.
Engedd meg magadnak, hogy szabadnak és kreatívnak
érezd magad!
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala,
az Adventure Life Egyesülettel
és a Román Cserkészszövetséggel közösen,
szeretettel vár!
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PC HOUSE B katergóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén a Maros utca 17. szám alatt lehet. (sz.-I)

A PETRY CÉG BOLTI ELADÓKAT, PINCÉRT, VILLANYSZERELŐT, SEGÉDMUNKÁST alkalmaz.
Az önéletrajzokat cégünk székhelyén (a Barajului utca 5. szám alatt) lehet leadni személyesen vagy e-mailen lehet beküldeni: cv@petry.ro. Részletekért hívják a 0770-295-647-es telefonszámot. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-313.
(19953-I)
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ FŐSZAKÁCSOT alkalmazunk. Érdeklődni: tel. 0740-084-090.
(sz.-I)

PIZZAKÉSZÍTŐKET, SZAKÁCSOKAT, PINCÉREKET, BÁROSOKAT, PIZZAKIHORDÓKAT, PIKOLÓKAT alkalmazunk. Érdeklődni: tel. 0740-084-090. (sz.-I)

ESKÜVŐIRUHA-SZALON kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres, azonnali kezdéssel. Feladata az
ügyfelek magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent magyar és román nyelvű kommunikáció, varrónői készség.
Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: salon@szelena.ro, személyesen a Szeléna szalonba (1918.
December 1. út 124-126. szám) vagy hívjon minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)
A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ A TERMELÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be, vagy elküldhetik a következő e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a 0742-147-717-es telefonszámon. (62290-I)
RÉGI
ÉPÜLETEK,
HOMLOKZATOK
RESTAURÁLÁSÁVAL
FOGLALKOZÓ
KFT. MUNKAERŐT alkalmaz terepmunkára, betanulási lehetőséggel. B kategóriájú jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0731-709-613. (sz.-I)

BŐVÍTJÜK CSAPATUNKAT! Ügyfeleink nagyon igényesek, ezért kiváló munkatársakra van szükségünk: SZAKÁCSOKRA, SEGÉDSZAKÁCSOKRA, PIZZAKÉSZÍTŐKRE, PINCÉREKRE, BÁROSOKRA. Ajánlatunk: magas havi jövedelem + Casa Mureşana partnercsomag: ingyenes belépés a
Disney-partyra, Matrix One Gymbe, ingyen alkoholmentes italok és kávé, mindez összesen körülbelül 500
lej/hó, plusz 20% à la carte kedvezmény az összes partnerhelyiségbe. Garantált!!! Érdeklődni a 0748-847449-es telefonszámon. (20192-I)
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• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

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

VIRGINIA ZEANI NEMZETKÖZI OPERAFESZTIVÁL
Marosvásárhely, június 18–24.

A FAER, a vidék gazdaságát
és mezőgazdaságát támogató alapítvány
– Szászrégen, Apelor–Víz utca 5. –

versenyvizsgát szervez
egy referensi (Maros megye övezete) állás betöltésére

Elvárás:
– felsőfokú gazdasági vagy technikai végzettség
– alapos számítógép-kezelési ismeretek
– hajtási jogosítvány
– az angol nyelv ismerete (haladó szint)
– vidékfejlesztési európai pályázatokkal (POSDRU, PNDR) kapcsolatos tevékenységek ismerete előnyt jelent
Kérjük a jelentkezőket, hogy az önéletrajzot és szándéklevelet nyújtsák be a FAER Alapítvány szászrégeni székházában – Apelor 5. szám
– vagy küldjék el a fundatiafaer@gmail.com e-mail-címre, 2018. június
15-én 16 óráig.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen vagy a 0265/511-446, 0740-067627 telefonszámon.

