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Bölcsességgel feltarisznyálva

Újabb értelmiséginemzedéket engedett útjára a Sapientia

Babcsenko-ügy

Érzelmekkel átfűtött Facebook-bejegyzésben vette védelmébe Arkagyij Babcsenko orosz újságíró az Ukrán
Biztonsági Szolgálatot (SZBU) azzal
érvelve, hogy a meggyilkolást színlelő
művelettel nemcsak őt mentették meg,
de még többtucatnyi, az orosz vezetéssel szemben kritikus ember megölését akadályozták meg.

____________3.
Gyermeknap
játékkal,
táncszínházzal

Önfeledt játék, szórakozás, fagyizás a
tűző napon – sokfelé találkozhattunk
ilyen képpel a hétvégi gyermeknap alkalmával. Volt azonban komolyabb,
tartalmasabb kulturális kínálat is ebből
az alkalomból.

____________5.
Kijutott az Eb-re
a magyar
és a román női
válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott
csoportelsőként jutott ki a november
29-én kezdődő franciaországi Európabajnokságra, miután a selejtezősorozat utolsó fordulójában szombaton
Kecskeméten 30-22-re legyőzte Fehéroroszországot.

A tizennegyedik végzős évfolyamot búcsúztatták szombaton a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karán, újabb erdélyi magyar
értelmiséginemzedéket engedve útjára.
Olyan fiatalokat, akik az itt szerzett versenyképes tudás birtokában remélhetőleg itthon, a szülőföldjükön találnak
munkahelyet, alapítanak családot.

Menyhárt Borbála

Utoljára olvasták fel a végzős hallgatók névsorát szombaton az egyetem aulájában, miközben ünnepélyesen bevonultak az egyes szakok.
Az ünnepség elején a történelmi magyar egyházak képviselői kérték Isten áldását a végzősökre, valamint az egyetemi közösségre. Nagy
László unitárius lelkész útravalóul több megfontolandó jó tanáccsal is feltarisznyálta a pályakezdő fiatalokat:
– Most, hogy az egyetem elengedi a kezeteket... legyetek okosak, mint a kígyók és szelí-

dek, mint a galambok. Az okosság mellett a szelídségre, az emberi érzésekre is szükség van…
Bármit tesztek, bárhová kerültök, életetekben
mindig ott legyen a szeretet – fogalmazott.
Dr. Dávid László rektor beszédében rámutatott, amióta elindult a Sapientia, a romániai magyar oktatás egyik meghatározó egyeteme lett.
Az évek során itt végzett hallgatók számából
ítélve, a legtöbb székelyföldi család kapcsolatba
került az egyetemmel.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________9.
A magyar költészet
megteremtőjére
emlékeztek

Május 25-én Hit és költészet címmel
megemlékezésre és kerekasztalbeszélgetésre kerül sor Marossárpatakon, Balassi Bálint költő halálának
424. évfordulója alkalmából.

____________10.

Alkotmánycsapda

Karácsonyi Zsigmond

Az alkotmánybíróság döntése megfellebbezhetetlen érvényű – harsogják napok óta a korrupcióellenes ügyészség vezetőjének leváltására szövetkezett erők. Az alkotmánybíróság mocska nincs
összhangban az alaptörvénnyel és szembemegy a társadalmi elvárásokkal – fröcskölik az ellenzéki pártok és néhány ezer civil tüntető.
Némely okoskodó már a jogállamiság megszűntéről beszél. Költői kérdés, hogy szerintük mikor volt Románia egy tökéletes jogállam?! Talán
három-négy évvel ezelőtt, amikor a DNA megrendelésére a titkosszolgálatok az aktív lakosság több mint felét lehallgatták, megfigyelték
nemzetbiztonsági okokra hivatkozva? (Legalábbis ezt állítja a szolgálatokat felügyelő parlamenti bizottság vezetője.) A megfigyelés különösen élénk volt választások idején, ami nagyban torzíthatta a
szavazás eredményét. Ezen a ceauşista módszeren csak az alkotmánybíróság döntése alapján változtattak. Természetesen a Román Hírszerző Szolgálat tagadja a vádakat. Hogy kinek van igaza, senki nem
tudhatja. Mint ahogy azt sem, hogy a legálisan működő 17 titkosszolgálat
a begyűjtött adatokat mire használja. A politikai, gazdasági zsarolás is
benne van a pakliban. Az ügy pikantériája, hogy miközben Románia
szigorú figyelmeztetésben részesült a gyanúba fogottak személyiségi
jogainak megsértéséért – mivel az ártatlanság vélelmét úri huncutságnak tartva, már a nyomozati szakaszban bűnösként vonultatta a vérszomjas média vallatótisztjeinek sorfala közt a kiszemelt áldozatokat
–, Iohannis államfőt a napokban tüntette ki a német kancellár,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 31 perckor,
lenyugszik
21 óra 3 perckor.
Az év 155. napja,
hátravan 210 nap.

Ma BULCSÚ,
holnap FATIME napja.
IDŐJÁRÁS

Esős idő
Hőmérséklet:
max. 250C
min. 140C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

28, 34, 18, 29, 22, + 1
2, 8, 23, 6, 31, 39

1, 11, 47, 22, 36, 46

Tiltakozó tüntetés a fővárosban

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület (RMOGYKE) június 2-án második alkalommal (2013. június 15-én volt az első) vonult fel Bukarestben, hogy a román állami intézmények beavatkozását
kérje a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen folyó diszkrimináció ellen. Az 5-10 kilométeres felvonulást minden szombaton megismétlik. Aki
részt szeretne venni a június 9-re szervezett tiltakozó tün-

tetésen, június 7-ig jelentkezzen a 0742-152-767-es mobilszámon. Indulás reggel 6 órakor a marosvásárhelyi
Bernády-szobortól. Visszaérkezés aznap 22 órakor. Az
utazás ingyenes. Kiemelt szeretettel várják a MOGYE
hallgatóit és oktatóit is, hogy csatlakozzanak a tüntetéssorozathoz, hiszen jelenleg ez az egyetlen eszköz a jogos
követelések kivívásához – olvasható többek között az
RMOGYKE közleményében.

NOROC PLUS: 2 3 5 1 3 3

SUPER NOROC: 6 4 1 2 9 4
NOROC: 3 4 1 5 1 8 1

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Szent Lukács-festőtábor
Marosszentgyörgyön

Június 3-9. között ötödik alkalommal tartják meg a marosszentgyörgyi római katolikus plébánián a Szent Lukácsfestőtábort, amelynek témája idén a szeretet. A tábor
művészeti vezetője Czirjék Lajos, a Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének elnöke, házigazda Baricz Lajos.
A táborban részt vesznek: Abonyi Mária, Albert Katalin, Albert Olga, Crişan Anamaria, Czirjék Lajos, Fábián Margit,
Jung Ildikó Judit, Kakasi Irén, Kárp Klára, Kovács Ágnes,
Magyari Júlia, Mózes Katalin, Neagoi Zsófia, Oroian Rita,
Pădurean Klára, Takács Judit, Vescan Rodica és Veress
Zsuzsa. A tábor alkotásaiból június 10-én 20 órakor kiállítás nyílik a plébánia tanácstermében.

Előadások a bábszínházban

A Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház június
5–8. között kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken délelőtt 9.30 és 11 órakor a Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz
című előadásra várja az aprónépet.

Brit dokumentumfilmek
Marosvásárhelyen

Június 17-ig hetedik alkalommal zajlik brit dokumentumfilmekből vetítéssorozat Marosvásárhelyen, a Művész moziban. A British Council és a K’ARTE Egyesület szervezte
vetítések június 9-én, szombaton és 10-én, vasárnap este 8
órától kezdődnek. A filmek román nyelven feliratozottak, a belépés ingyenes. Bővebb tájékoztatás a programról awww.britishcouncil.ro és a https://k-arte.ro honlapokon található.

Reumatológiai és immunológiai
előadások

Az RMOGYKE szervezésében a Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kara Reumatológiai és Immunológiai Klinikájának oktatói, dr. Czirják László tanszékvezető egyetemi tanár, dr. Varjú Cecília osztályvezető
egyetemi docens és dr. Minier Tünde osztályvezető egyetemi adjunktus tart magyar és angol nyelvű előadást hétfőtől péntekig (e napon is) minden délután 16-20 óra között
a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban. Az
előadásokon a szisztémás autoimmun kórképek diagnosztikájáról, differenciáldiagnosztikájáról, a betegek kezeléséről és rehabilitációjáról lesz szó. A részvétel díjmentes.
Bővebb információk: 0742-152-767-es telefonszámon.

Két héttel meghosszabbították
a pályázati határidőt

Az E.On Románia által E.ON Energy Globe Award 2018
címmel meghirdetett pályázat benyújtási határidejét két
héttel meghosszabbították, május 31-éről június 15-ig. A
pályázóknak olyan pályamunkákat kell benyújtaniuk, amelyek az energia hatékony felhasználásához és a környezetvédelemhez kapcsolódnak. Pályázhatnak magán- és jogi
személyek, községek, városok, gazdasági társaságok, intézmények, egyesületek, iskolák és egyetemek. A fődíj 10 ezer
euró. Részletek a www.energyglobe.info oldalon olvashatók.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Éleslövészet Marosszentgyörgyön

Június 4-e és 7-e között reggel 8-tól este 8 óráig a marosszentgyörgyi lőtéren éleslövészeti
gyakorlatot tartanak a Maros megyében tevékenykedő védelmi, közbiztonsági és hírszerző
szolgálat egységei. A nemzetvédelmi minisztérium figyelmezteti a lakosságot, hogy ne közelítse meg lőteret a balesetek, sérülések és elhalálozás veszélye miatt. Ellenkező esetben a minisztérium semmi felelősséget nem vállal.

RENDEZVÉNYEK
EME-könyvbemutató
a Teleki Tékában

Június 5-én, kedden 18 órától a Teleki Téka udvarán
egy friss EME-kiadvány, az Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai című tanulmánykötet bemutatására várják az érdeklődőket. Az Erdélyi Magyar
Nyelvmívelő Társaság munkásságára és a 18-19. század tudományművelésére vonatkozó friss kutatási eredményeket felmutató tanulmánykötetet a szerkesztők,
Biró Annamária és Egyed Emese ismertetik.

Csaba királyfi ünnepe

Június 9-én és 10-én Nyárádszeredában hatodik alkalommal szervezik meg Csaba királyfi ünnepét. Az idei
ünnepség gazdagabbnak ígérkezik, mint az előzőek, a
sokszínűséggel a rendezvény ötletgazdája, néhai Csíki
Sándor előtt tisztelegnek. Szombaton 9 órától a Bocskai
István Elméleti Líceum udvarán egész napos gyermekprogramok lesznek, megszervezik a Csíki Sándor labdarúgó-emléktornát gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt. 17 órától Legendárium-mesefilmeket vetítenek, 18 órától a Deák Farkas Általános Iskola

gyermekkórusa lép fel, majd 20 órától Szkítia-koncert
lesz. Vasárnap 9 órakor lovas huszárok toborzójával
kezdenek, majd 10 órakor felavatják Csíki Sándor síremlékét, a 11 órakor kezdődő istentisztelet után megkoszorúzzák Csaba királyfi szobrát. Ezt követően
képzőművészeti kiállításra, könyvbemutatóra és történelmi előadásra kerül sor.

Kerámiakiállítás

Június 6-án 17 órakor az Irénkerámia alkotóműhely és
a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület szervezésében a Brăila utca 10. szám alatt nyílik tárlat. A kiállított kerámiatárgyak Demeter Irén és Dobribán
Annamária alkotásai.

Kamaszkori gondokról
a Philotheánál

Június 5-én, kedden 18 órától a Philothea Klubban
Bartha Éva klinikai pszichológussal lesz beszélgetés a
következő kérdésekről: Furcsán viselkedik kamasz gyereke? Serdülőkori sajátosság ez vagy intő jel? Hogyan
veszem észre a függőség első jeleit? Mit tehetek szülőként? A túlzott kontroll és féltés segít-e vagy inkább eltávolít a gyerekemtől?

2018. június 4., hétfő ___________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

A nemzeti összetartozás napja

A magyar Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első vilezáró
trianoni
békediktátum
lágháborút
aláírásának napját, június 4-ét. Az erről szóló,
2010. évi XLV. törvény kimondta: „a több állam
fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja
és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása
valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A trianoni béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg az 1919-20-as párizsi békekonferencián, amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új rendjéről döntöttek.
Apponyi Albert, a magyar küldöttség vezetője csak 1920. január 16-án fejthette ki a magyar álláspontot, dokumentumok
és térképek segítségével mutatva be a népességföldrajzi helyzetet, történelmi és jogi érveket is hangoztatva – teljesen hatástalanul. A békefeltételeket 1920 májusában adták át a
magyar delegációnak, amely ezeket elolvasva lemondott. A
diktátumot ezután Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és
meghatalmazott miniszter 1920. június 4-én délután látta el
kézjegyével a versailles-i Nagy Trianon kastélyban, a tiltakozás gesztusaként Benárd ezt állva tette meg. Délelőtt 10
órakor – az aláírás kitűzött időpontjában – Magyarországon
megkondultak a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái,
az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a
zászlókat félárbócra eresztették, tíz percre leállt a közlekedés,
bezártak az üzletek.
A 14 részből, 364 cikkből és több függelékből álló szerződés első része a Nemzetek Szövetségének (Népszövetség)
Egyezségokmányát tartalmazta, amely minden békeegyezményben helyet kapott. A békediktátum kimondta az ország
függetlenségét, meghatározta határait, és megtiltotta, hogy a
Népszövetség engedélye nélkül bárkivel államszövetségre
lépjen. A magyar haderő létszámát 35 ezerben maximálták,
megtiltották az általános hadkötelezettséget és nehézfegyverzet tartását, korlátozták a fegyvergyártást. Az országnak
1921. május 1-jétől 30 éven át jóvátételt kellett fizetnie az általa okozott háborús károkért (ennek összegét később határozták meg), zálogul lekötötték az állam minden vagyonát és
bevételét. A nemzetközi kereskedelemben Magyarországnak
meg kellett adnia a győztes hatalmaknak a legnagyobb kedvezményt. A békeszerződés betartását nemzetközi katonai ellenőrző bizottság felügyelte.
A szerződés kimondta, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország
(Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerről

Babcsenko-ügy

93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. A Felvidék, a Kisalföld északi fele és Kárpátalja
Csehszlovákiához, Erdély, az Alföld keleti pereme és KeletBánát Romániához, Horvátország, Bácska, Nyugat-Bánát,
Zala vármegye nyugati pereme, a Muraköz és baranyai háromszög a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, Nyugat-Magyarország egy sávja Ausztriához került, Lengyelország
pedig északon Szepes és Árva vármegyéből kapott területeket.
A magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát. A trianoni szerződés az etnikai állapotokat, az 1910. évi
népszámlálási adatokat sem vette figyelembe, így mintegy
3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra, felük összefüggő tömbben, a határok mentén. A
békeszerződés a kisebbségek jogaira vonatkozóan is tartalmazott előírásokat: ezek szerint az ország lakosait egyenlő
jogok illetik meg nemzetiségi, faji, vallási hovatartozásuktól
függetlenül, a törvény előtt egyenlő bánásmódban kell részesíteni őket, és biztosítani kell kulturális, vallási életük zavartalanságát.
A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta
és 1921. július 26-án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette ki a
békeszerződést. A törvény első paragrafusa így kezdődött:
„Tekintettel a kényszerhelyzetre, mely Magyarországra
nézve a világháború szerencsétlen kimenetele folytán előállott...” Az 1921. december 14-16-i népszavazás nyomán Sopron és környéke az ország része maradt, északon pedig
Somoskő és környéke (kivéve a somoskőújfalui várat) 1923ban tért vissza.
A trianoni döntés sokkolta a magyar társadalmat, a két világháború közötti években az ország meghatározó külpolitikai célja lett Trianon revíziója. Magyarország az első bécsi
döntéssel 1938-ban visszakapta Szlovákia csaknem kizárólag
magyarok lakta déli részét, 1939-ben Kárpátalját, 1940-ben
a második bécsi döntés révén Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, Jugoszlávia 1941-es német megszállása után visszakerült
a Délvidék is. A területgyarapodások következtében Magyarország Trianonban megállapított területe csaknem kétszeresére nőtt, a Kárpát-medencében élő magyarság túlnyomó
része ismét a határok közé került, ám ennek ára a háborúban
való részvétel volt a náci Németország oldalán.
A második világháború után, 1947. február 10-én aláírt
újabb párizsi béke lényegében a trianoni határokat állította
vissza, semmisnek nyilvánítva a két világháború közötti területi változásokat, sőt Csehszlovákia megkapott még három
Pozsony környéki falut a Duna jobb partján.
(Az MTVA Sajtóadatbank)

Az újságíró védelmébe vette az ukrán biztonsági szolgálatot

Érzelmekkel átfűtött Facebook-bejegyzésben vette
védelmébe Arkagyij Babcsenko orosz újságíró az
Ukrán Biztonsági Szolgálatot (SZBU), azzal érvelve,
hogy a meggyilkolást színlelő művelettel nemcsak
őt mentették meg, de még többtucatnyi, az orosz
vezetéssel szemben kritikus ember megölését akadályozták meg.

A „fotelből bölcselkedőket” újfent emlékeztette arra, hogy
az SZBU munkatársai két hónapon át „mint a bivalyok” dolgoztak azon, hogy megszerezzék 47 további potenciális áldozat nevét.
Azokra a felvetésekre reagálva, amelyek kétségbe vonták,
hogy valóban meg akarták őt öletni, azt írta: az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak nem kötelessége elszámolni minden kételkedő állampolgár előtt, illetve rögvest minden bizonyítékot a
nyilvánosság elé tárni. Az embereknek tudomásul kell venniük, hogy a nyomozás még folyamatban van, a titkosszolgálati művelet még nem fejeződött be.
Babcsenko korábban már említette: szemernyi kétség sem
maradt benne, hogy valóban gyilkosságot terveznek ellene,
miután az SZBU-sok által megmutatott fotók között meglátta
a sok évvel korábban Oroszországban készült útlevélképét,
amelyet a megbízó adott át a gyilkosságra felbérelt veteránnak, és amely elvileg csak az orosz okmányirodában lehetne
megtalálható.
Facebook-bejegyzésében Babcsenko megemlít egy bizonyos Ganapolszkijt, aki szintén elhitte, hogy az életére törnek,
és elfogadta a védelmet. Az Aposztrof ukrán hírportál szerint
Matvej Ganapolszkijról, az ismert orosz és ukrán televíziós,
rádiós újságíróról van szó.
Az újságíró azt kívánta a kritikus posztok íróinak, hogy kerüljenek csak egyszer az ő helyébe. „Kijössz a halottasházból,

...napok óta kialvatlanul, túlélve a meggyilkolásodat azután,
hogy egy hónapig jártál célkereszttel a homlokodon,...megöleled a feleségedet..., most pedig már semmi érzés, belül teljes üresség” – írta.
Utalásokat tett arra, hogy a családját is megviselte a titkos
műveletben való részvétele, ami bántja őt, de lassan kezdenek
mindannyian megnyugodni. A BBC orosz szolgálatának pénteken adott interjújában Babcsenko megerősítette, hogy felesége természetesen be volt avatva, az ő jelenlétében készítették
elő az álgyilkosságot és a helyszínt.
Babcsenko rámutatott: nem tudja, hány hónapig, évig kell
védőőrizet alatt, „elhúzott függönyök mögött” élnie családjával, és mikor játszhat újra kislánya a szabadban a többi gyerekkel. Kedd este arról jelentek meg hírek, hogy a 41 éves
orosz állampolgárságú, Vlagyimir Putyin orosz elnököt ádázul
bíráló orosz újságírót, tévés műsorvezetőt, Arkagyij Babcsenkót lelőtték kijevi lakásának küszöbén. Három lövést kapott a
hátába, és kórházba szállítás közben a mentőben belehalt sérüléseibe.
Szerda este Vaszil Hricak, az SZBU vezetője bejelentette,
hogy az újságíró él, megölését az ukrán titkosszolgálat rendezte meg, mert valóban az életére törtek, méghozzá az orosz
titkosszolgálatok megbízásából. Aznap őrizetbe is vették azt
az ukrán férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy az orosz titkosszolgálatok megbízásából ő szervezte meg a gyilkosságot,
pontosabban felbérelt egy férfit Babcsenko megölésére. Az illető Borisz Herman, a Smajszer fegyvergyártó vállalat igazgatója. A férfit csütörtökön az illetékes kijevi kerületi bíróság
előzetes letartóztatásba helyezte. A gyilkosságra felbérelt férfi
– aki korábban a Donyec-medencében szolgált az ukrán fegyveres erőknél – rögtön jelentette az SZBU-nak, amint Herman
megkereste őt ajánlatával.

Németországban kitüntették Iohannist

Franz Josef Strauss-díjjal tüntette ki a németországi a pártot. A díjat a rendkívüli politikai, piacgazdasági, társaHanns Seidel Alapítvány Klaus Iohannis államelnö- dalmi, művészeti és kulturális megvalósításokért, a demokratikus gondolkodás terjesztéséért ítélik oda. A díjat többek
köt.

Az ünnepélyre szombaton került sor a müncheni királyi palotában. Az eseményre Carmen Iohannis asszony kísérte el az
államfőt. A ceremónián Barbara Stamm, a bajor parlament elnöke mondott laudációt, a Hanns Seidel Alapítvány elnöke,
Ursula Männle jelenlétében. Az eseményen több EP-képviselő, magas rangú politikusok és a társadalmi élet elismert tagjai vettek részt.
A Franz Josef Strauss-díjat 1996 óta osztják ki, a Keresztényszociális Unió (CSU) karizmatikus vezetőjének nevét viseli, akinek idején pártja a CDU bajor politikai partnere lett.
Strauss, 1988-ban bekövetkezett haláláig, 27 éven át vezette

között Helmut Kohl német kancellár, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, George Bush, az Amerikai Egyesült
Államok elnöke és Jean-Claude Juncker EB-elnök is megkapta.
A díj elismeri Klaus Iohannis érdemeit a korrupcióellenes
harcban, az igazságügyi törvények reformjának megvalósításában, a jogállamiság megerősítésében és a demokratikus folyamatok javításában. A díjjal 10.000 eurós pénzjutalom is jár,
amelyet Klaus Iohannis az „Egy gyermek, egy remény” alapítványnak ajánlott fel, amely többek közt autista és Downszindrómás gyerekeket támogat.

Ország – világ
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Közlekedési bírságok
a hosszú hétvégén

Június 1-jén egy nap alatt több mint 9.000 bírságot
rótt ki a rendőrség, összesen közel hárommillió lejre
büntettek. A közlekedési szabályok elleni vétségek
miatt 518 sofőrnek vonták be gépjárművezetői engedélyét és 105 gépjárműnek a forgalmi engedélyét.
Szombaton már kevesebb esetben, 3.300 eseménybe avatkoztak be országszerte a rendőrök, 700
bűncselekményt észleltek, több mint 9.000 bírságot
róttak ki és 470 gépjárművezetői engedélyt vontak
be, tájékoztatta vasárnap az Agerpres hírügynökséget az Országos Rendőr-főkapitányság.

Végzetes villámcsapás

Villám csapott a juhait legeltető pásztorba a Szatmár
megyei Vadaspuszta (Gelu) település közelében található mezőn. A férfi életét vesztette, tájékoztatott
szombaton a Szatmár megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. A villámcsapás következtében két juh is
elpusztult, írta a közlemény. Szombat reggel a Szatmár megyei Turc (Turţ) községben egy ház tetőzetébe csapott a villám, és a csűrben található 11 tonna
széna is megsemmisült. A katasztrófavédelem szerint
áldozatok nem voltak, egy szarvasmarhát, egy borjút
és négy sertést kimenekítettek a lángoló csűrből, a
tüzet a tűzoltóknak sikerült eloltaniuk.

Kibertámadások

Két hónap alatt a második kibertámadás érte az oktatási minisztérium honlapját – közölték a minisztérium illetékesei. Cătălina Toma, az oktatási tárca
szóvivője szerint vizsgálat indult a kibertámadás elkövetőjének felderítése érdekében, az intézmény
pedig módosít kibervédelmén. Úgy tűnik, a legfrissebb támadás azzal kapcsolatos volt, hogy a tanügyminisztérium
honlapjára
feltöltöttek
egy
kriptovaluta-bányászatot lehetővé tevő kódot, azt
azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy a támadás
a minisztériumon belülről vagy kívülről történt. Ennek
a kriptovaluta-bányászatot lehetővé tevő kódnak a
feltöltése azt jelenti, hogy ha valaki – akár néhány
perc erejéig is – böngészi az oldalt, kriptovalutát generál annak, aki illegálisan ott elhelyezte a kódot.

Rosszul áll Románia
a rehabilitáció terén

Nagyon rosszul áll Románia a rehabilitáció terén –
mondta Sorina Pintea egészségügyi miniszter Piteştien, ahol a helyi gyerekkórházat látogatta meg. A gyerekkórházak kapcsán a miniszter úgy fogalmazott:
„gyermekgyógyászat terén egyelőre nem mondhatjuk, hogy eljutottunk volna Európába”. „A felnőtteknél
megpróbáltunk mindent fejleszteni, amit lehetett,
gyermekgyógyászatban szerény volt a kezdet, 2016ban indultak az új szakterületek, mint például a gyermekkardiológia, a gyermeknefrológia, de még itt is
nagyon sok a tennivaló” – mondta Pintea.
A tárcavezető szerint még több orvosra van szükség
az intenzív osztályokon, a rehabilitációs részlegeken,
illetve mindenhová orvosi eszközöket kell vásárolni.

Alkotmánycsapda

(Folytatás az 1. oldalról)
úgymond a korrupcióellenes harc rendíthetetlen támogatójaként. Érdekes, hogy ezzel egy időben a Deutsche
Welle újságírója pontokba szedve bizonyítja be, miért
kell távoznia Codruţa Kövesinek. Mert egyfelől: egy demokratikus országban az alkotmánybíróság döntését elsősorban az államelnök kell érvényesítse, még akkor is,
ha számára az kedvezőtlen. Az más kérdés, hogy jelen
esetben az alkotmány pontatlan megfogalmazása, mivel
nagyon érzékeny egyensúlyt kodifikál a hatalmi ágazatok között, lehetővé tette a vitatható döntés meghozatalát. Sokan az államfő morális fölényével érvelnek.
Mások pont ezt vitatják, hisz Iohannis mandátuma alatt
több esetben bebizonyította, hogy nem tud, nem akar
elszakadni az őt hatalomra juttató párt játszmáitól. Így
megsértette az egyenlő távolságtartás írott, íratlan szabályát. Van még egy rejtett üzenete is a jelenlegi hatalmi
harcnak: a nemzetközi befolyás, amely nemcsak Brüszszelből, de német, angol, amerikai vonalon érkezik.
Ebben a játékban a korrupcióellenes ügyészség vezetőjének személye csak ürügy. (Hisz régen rossz, ha egy
ilyen súlyú bűnüldöző szerv működése és léte egyetlen
személy pozícióban maradásától függ. A melldöngető
polgárjogi harcosok kellene ezt a legjobban tudják.) Valójában a külföldi befolyás növelése a tét. A csatlósbéklyó szorítása. Számukra járulékos veszteség a
személyiségi jogok sérülése, a kisebbségi népcsoportok
jogérvényesítésének elodázása. Pedig ezek is alkotmányos jogok.
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Bölcsességgel feltarisznyálva

(Folytatás az 1. oldalról)
– Mindezek mellett nem tudom,
hogy önök közül hányan tették fel a
kérdést, hogy mi szükség van az Erdélyben működő állami egyetemek
mellett erre az egyetemre?… A Sapientia nemcsak azzal büszkélkedik, hogy a világ különböző tájain
hány és hány hallgatónk helyezkedett el és ért el sikereket, hanem
azzal is, hogy mennyire sikerült átformálni a régiót, ahol működik.
Nem adatott meg neki a dicső múlt,
mégis minőségét tekintve ott van a
nagy romániai állami egyetemek
közvetlen szomszédságában, jóval
megelőzve a magánegyetemeket.
Sokkal, de sokkal nehezebben
biztosíthatnánk itthoni megmaradásunkat, ha nem létezne ez az egyetem – mutatott rá a rektor, majd
hozzáfűzte: sokszor dilemma a végzősök számára, hogy itthon maradjanak-e, és megőrizzék szüleik,
nagyszüleik értékrendjét, kultúráját,
vagy mindent feladva, keressék a
helyüket a nagyvilágban.
Arra intette az egyetem padjait
elhagyó fiatalokat, hogy ne álsikereket hajszoljanak, és ne feledjék, a
kitartásnak és a becsületes munkának előbb-utóbb meglesz az eredménye.
Dr. Kelemen András, a marosvásárhelyi kar dékánja szerint a ballagás valójában a mérlegkészítés
pillanata.
– Elsősorban az eredményeket
próbáljuk mérlegre tenni, de nem
feledkezhetünk meg a másik oldalról sem, vagyis arról, hogy ennek
milyen ára van. Az anyagi támogatás előteremtése Magyarország kormányának
köszönhető,
de
köszönetet kell mondani a szülők-

nek, hogy ránk bízták gyermekeiket, valamint a kar oktatóinak a fáradságos munkájukért – mondta a
dákán, majd a végzős hallgatókhoz
szólt:
– Öröm volt veletek dolgozni…
Fontos kérdés, hogy mekkora a
súlya az itt töltött éveknek. Amit mi
megpróbáltunk átadni nektek, az
nem örök érvényű, de legjobb tudásunk szerint tettük, a ti dolgotok
lesz a cölöpöket mélyebbre, vagy
ha a szükség úgy hozza, máshová
helyezni. Ne feledjétek, hogy minden értelmiséginek felelőssége a tudását a közösség javára fordítani,
cserében azért, hogy megadatott
neki a tanulás, a tudás megszerzésének a lehetősége... A legnehezebb
a mások által átadott bölcsességet
bölcsen alkalmazni – mutatott rá dr.
Kelemen András.
A dékánt követően a tanszékvezetők és oktatók köszöntötték a
hallgatókat, valamint a szülőket,
családtagokat, akik három-négy
évvel ezelőtt a Sapientia egyetemre
irányították gyermekeiket, mert hittek és bíztak abban, hogy itt a boldoguláshoz szükséges legjobb
tudással tarisznyálják fel őket. Dr.
Forgó Zoltán, a Gépészmérnöki
Tanszék vezetője, dr. Fazakas
Csaba, a Kertészmérnöki Tanszék
vezetője, dr. Farkas Csaba, a Matematika–Informatika Tanszék vezetője, dr. Domokos József, a
Villamosmérnöki Tanszék vezetője, dr. Tőkés Gyöngyvér, az Alkalmazott Társadalomtudományok
Tanszék vezetője, dr. Fazakas
Noémi, az Alkalmazott Nyelvészeti
Tanszék vezetője búcsúztak az
életük új fejezetéhez érkező fiataloktól.

A köszöntők után az egyetem diákjai villogtatták meg tehetségüket:
fellépett a Sapientia EMTE néptánccsoportja, majd Nyikó Anetta,
Osztián Pálma, Ambrus Ádám és
Német Ádám hallgatók zenés műsora tette még ünnepélyesebbé az
eseményt. A tehetséges ifjakat a közönség vastapssal jutalmazta.
A ballagó diákok nevében Fülöp
Alpár, a kertészmérnöki szak végzőse búcsúzott a tanároktól és a diáktársaktól, majd Osztián Pálma a
hallgatói önkormányzat nevében
szólt a ballagókhoz.
– Az igazat megvallva, jelen
búcsú csupán formaság, hiszen nem

búcsúzunk, mert azok a barátságok,
melyek az egyetem falai között kötődtek, azok a pillanatok, melyekre
visszaemlékezhettek majd, megmaradnak hosszú éveken keresztül. Az
elmúlt 3-4 év eseménydús volt
mindnyájatok számára. Rengeteg
élmény gazdagította napjaitokat,
egy versenyen való részvétel, egy
bemutató a TDK-n, vagy egyszerűen egy szórakoztató pillanat. Úgy
gondolom, az oktatók, a közösség,
a családias környezet, a placc vonzereje mind felejthetetlenné teszik
az elmúlt éveiteket. De mint minden másnak, ennek is a végéhez értetek,
életetek
könyvében
lezártatok egy újabb fejezetet, és
máris nyitjátok a következőt. Bárhová is mentek, bármivel is fogtok

foglalkozni, ne feledjétek, mit adott
nektek a Sapientia: rengeteg felbecsülhetetlen lehetőség, a tanárok
önzetlen segítségnyújtása, a társak
támogatása, és sorolhatnám a végtelenségig – szólt társaihoz Osztián
Pálma, majd Arany Jánost idézve
engedte útjukra társait: „Előtted a
küzdés, előtted a pálya,/ az erőtlen
csügged, az erős megállja./ És
tudod az erő micsoda? Akarat,/
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat”.
Az ünnepség zárómozzanataként, a hagyományhoz híven, a végévfolyamok
képviselői
zős
búzakalászokat adtak át a következő nemzedéknek, majd a himnusz eléneklésével ért véget az
esemény.

Kolozsváron felavatták az Apáczai Csere János Gimnázium kibővített,
felújított épületét

Kolozsváron hálaadó istentisztelet és
ünnepség keretében felavatták szombaton az Apáczai Csere János Gimnáziumnak
a
magyar
állam
támogatásával kibővített, felújított
épületét.

A Farkas utcai református templomban tartott hálaadó istentisztelet után mondott köszöntőbeszédében Semjén Zsolt, a magyar
kormány miniszterelnök-helyettese lényegesnek tartotta, hogy a magyarság fel tudja-e ismerni: melyek azok a dolgok, amelyekről
nem mondhat le, amelyekért akkor is vállalja
a harcot, „ha fogytán a muníció”. Úgy vélte:
a gyermekek jövője ilyen ügy.
A református leánygimnáziumnak az első
világháború utáni felépítését, majd a kom-

munista államosítás utáni visszakövetelését és visszaszerzését felidézve, köszönetet mondott a kolozsvári magyarságnak
azért, hogy nem veszítette el a lényeglátását.
Megjegyezte: csak e lényeglátás által történhetett meg, hogy a kolozsvári magyarok
kilátástalannak tűnő időben alapítottak iskolát, amikor az egész Kárpát-medencében magyar iskolákat zártak be, és amikor a
romániai rendszerváltoztatás jószerével még
le sem zajlott, a közösség azonnal visszakövetelte az iskoláját.
A miniszterelnök-helyettes azt kívánta,
hogy az intézmény stabil építőköve legyen az
erdélyi magyarság megmaradásának. Bánfi
Miklósnak az iskolával kapcsolatos egykori

üzenetét átfogalmazva kijelentette: ha az erdélyi magyarság megtartja bizakodó lelkületét, „a magyarság ügye is el van és el lesz
intézve”.
A hálaadó prédikációt mondó Kató Béla
püspök, a gimnázium egykori diákja is azt
hangoztatta, hogy a református püspökség
1919-ben hozott döntést a leánygimnázium
felépítéséről, amikor az erdélyi magyarság
teljes bizonytalanságban élt.
Az épület első része végül 1926-ban épült
fel, majd egy évvel később újabb épületrészszel bővült. A püspök úgy vélte: az építkezés
csak most, az új épületrész felépítésével fejeződött be.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az iskola névadója, Apáczai Csere János példáját

idézte, aki a 17. században hazahozta Erdélybe a Nyugat-Európában szerzett tudását,
és azon munkálkodott, hogy a szülőföldjét
versenyképessé tegye.
Úgy vélte: a versenyképes tudás átadására van szükség ma is, és az iskolabővítés
a magyar közösség ez iránti elkötelezettségét jelzi. A politikus szerint a kolozsvári iskolaavató üzenet azoknak is, akik azt
gondolják, hogy fel lehet számolni a kisebbségi oktatási intézményrendszert, akik
a marosvásárhelyi Római Katolikus Líceumra, vagy a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemre (MOGYE) törnek.
Az építkezést a magyar állam 650 millió
forinttal támogatta.

2018. június 4., hétfő __________________________________________________KÖZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Sokfelé szórakoztak szüleikkel a gyerekek

Gyermeknap
játékkal, táncszínházzal

Önfeledt játék, szórakozás,
fagyizás a tűző napon – sokfelé találkozhattunk ilyen
képpel a hétvégi gyermeknap
alkalmával. Volt azonban komolyabb, tartalmasabb kulturális kínálat is ebből az
alkalomból.

Gligor Róbert László

Sokfelé nyújtottak programkínálatot gyerekeknek és szülőknek
egyaránt a hétvégi gyermeknap alkalmából a vidéki településeken is.
Erdőszentgyörgyön a Százfonat
szociokulturális egyesület a helyi
iskolaközpont magyar tanítói közösségével együtt számos játékkal,
vetélkedővel, aszfaltrajz-lehetőséggel várta a gyerekeket már csütörtökön az Iskola utca közterein,
pénteken Jedden az önkormányzat
nyitotta meg udvarát a gyerekek
előtt, és lufikkal, kifestősökkel,
édességgel várták az apróságokat,
aki pedig egy jó állapotú játékát is
elhozta otthonról, és karitatív célra
adományozta, az ingyenesen használhatta az ugrálóvárat. Mezőpanit
községben szombaton családi pik-

niket szerveztek, ahol a felnőttek
pszichológus és prenatális szaktanácsadó előadásait hallgathatták
meg, a gyerekeket a játszma.ro
üzlet játékai, foglalkozások várták,
Kozsik József pedig bábelőadással,
a Stone Hill zenekar koncerttel örvendeztette meg az apróságokat.
Ha nem megy Mohamed a hegyhez
Nyárádszeredában idén is szervezett gyermeknapot az önkormányzat, hogy megörvendeztesse és
kimozdítsa a gyerekeket, mert ez a
nap róluk szól – mondta el lapunknak Somodi Szilárd, a városháza
munkatársa. A sportpályán ugrálóvár, trambulin, hinta várta a gyerekeket, s amíg azok benépesítették a
játékszereket, az egyik sarokban
szorgoskodó nőket fedeztünk fel.
Kiderült, hogy Siklódi Ida óvónő
hozta el ismét a csoportját szórakozni: tavaly is voltak, és ez nagyon
jó lehetőség mindenkinek a kikapcsolódásra, a kellemes időtöltésre,
és a szülőket is összekovácsolja –
mondta a pedagógus, aki a szülők
segítségével szélforgókat készített a
kicsiknek; fújóka, lufi is várta az árnyékba visszatérőket, és persze pattogatott kukorica, nyalóka is. Veress

Sok helyen szórakozás, játék, kikapcsolódás várta a gyerekeket

Mónika anyukaként első alkalommal kísérte el az óvodai csoportot,
de szülőként máskor is elvitte gyermekét hasonló rendezvényekre.
Jónak találja az önkormányzat kezdeményezését, és hálás is, amiért a
gyerekek lehetőséget kaptak, hogy
hasznosan töltsék el ezt a napot.
Egy picit odébb tűzoltóautó mellett vödrök, tömlők és egyéb felszerelések sorakoztak, szülők és
gyerekek előtt Kacsó István tűzoltóparancsnok mutatta be mindeze-

Több százan választották pénteken Mikházát és kínálatát – ennyi gyerek és felnőtt sosem volt a Csűrszínházban

A Duna Médiaszolgáltató Zrt.
ötödször szervezte meg Torockón a
Duna-napot, amelynek keretében
egész napos kulturális programot
biztosított a település lakóinak és az
odalátogatóknak.
A rendezvényre küldött üzenetében Kövér László, az Országgyűlés
elnöke úgy vélte: a torockói Dunaház újraszületése eredménye és jelképe is a magyar összefogásnak.
„Nem tudnak mások annyi értéket lerombolni, amennyit mi, magyarok ne tudnánk újjáépíteni” –

fogalmazott Kövér László, akinek
üzenetét Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára olvasta fel.
Amint Kövér László levelében
felidézte, a 2010-ben elfogadott
nemzeti összetartozás törvényével
„remélhetőleg végleg lezárult a magyar nemzetet kiszolgáltató állam
korszaka, és megnyílott a nemzetet
szolgáló és oltalmazó állam újjáépítésének folyamata”.
Úgy vélte, az összetartozásról
szóló törvény abból a meggyőző-

Fotó: Gligor Róbert László

ket. Kiderült, hogy egy marosvásárhelyi óvodai csoport egy része érkezett szülőkkel. Dr. Laczkó
Csongor elmondta, hogy az óvodában volt ugyan egy bemutató, de a
gyerekek szinte semmit nem értettek a román nyelvű előadásból, és
mivel ő itt dolgozik Nyárádszeredában, megszervezte, hogy a helyi
tűzoltókkal találkozhassanak, így
vásárhelyi, jeddi, marosszentgyörgyi szülők hozták el kicsinyeiket,
akik a „kiképzés” után még a játékokat is igénybe vehették a téren.
Megnyílt a Csűrszínház
Pénteken ismét benépesült Mikháza, hiszen éppen a gyermeknapon
nyitotta meg kapuit és a nyári
idényt a Széllyes Sándor Csűrszínház. Elsőként a kolozsvári Magyar
Opera mellett megalakult Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa lépett
színpadra, nagy örömmel énekelve
a telt házas közönségnek. Ezt követően a marosvásárhelyi Maros Művészegyüttes mutatta be a János
vitéz című táncos mesejátékot,
amelynek koreográfusa Novák Ferenc (Tata). Az előadás után gyerektáncház következett, s miközben a
kicsik és nagyok együtt mókáztak,
táncolgattak, Szélyes Ferenc, a
Csűrszínház Egyesület vezetője elmondta lapunknak: öröm számára,
hogy a művészegyüttes felvállalta
az idénykezdést, és el tudta hozni a
kolozsvári kórust is. Azért indították az idényt éppen a gyermekna-

pon, mert ilyenkor a gyerekek és
szüleik is szabadok, és külön öröm,
hogy mintegy 400 személy volt itt,
ennyien sosem voltak még egy
csűrszínházi előadáson, ami sikerré
tette a kezdést. Magát Barabási Attila-Csabát is meglepte a nézőszám,
messzemenően nem számított ekkora közönségre – osztotta meg benyomásait az igazgató.
Miért éppen Mikházát választotta
gyerekének sok szülő, amikor rengeteg kínálat van ilyenkor? – kérdeztük. A nyárádgálfalvi Lender
Zsolték ezt a programot találták legmegfelelőbbnek a kínálatból, ezért
jött ide a család, hasonlóan választottak a jeddi Csenteri Attiláék is. A gyerekeknek nagyon tetszett az előadás,
utána találkozhattak a táncosokkal,
megtekinhették a sárkányt. A marosvásárhelyi Orbán Katalinék már másodszor nézték meg a János vitézt, s
mivel a mi kultúránkról van szó, s ezt
tovább kell adni a gyerekeknek,
ennél színvonalasabb ajánlatot nem
tudtak elképzelni a pénteki napra.
Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester mellett Erdőszentgyörgy elöljárója is elhozta három gyermekét az
előadásra, mert itt olyan népi programokat nyújtanak, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek már
pici korukban elsajátíthassák saját
kultúrájukat. Ez a kis falu olyan
közeg, amely a Csűrszínház révén értéket teremtett, és ezt meg kell ismerni – véli Csibi Attila Zoltán.

mányainkat és megőrizzük keresztény hitünket” – jelentette ki a vezérigazgató, majd Kossuthot idézve
hozzátette: veszve csak az a nemzet
lehet, amelyik lemondott önmagáról.
A Duna Médiaszolgáltató által
szervezett egész napos kulturális
rendezvény a torockói Duna Ház kiemelt programja, amelyet évről

évre a nemzeti összetartozás napjához közeli hétvégére időzítenek.
A Duna-napra Keresztes Ildikó,
Vikidál Gyula és Varga Miklós
rendhagyó zenei anyaggal készült.
Az Összetartozás-koncertet követően az esti órákban az Edda Művek
lépett a Székelykővel szemközt felállított színpadra. Az este tűzijátékkal zárult.

Ötödször tartottak Duna-napot Torockón
désből indul ki, hogy „jövőt építeni
sem a mások által belénk sulykolt
bűntudatra, sem az önmagunkon elhatalmasodott sérelmi tudatra nem
lehet”. A házelnök szerint a magyarság csak a nemzeti összetartozás erejével haladhatja meg tragikus
trianoni örökségét.
Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
Sir
Bryan Cartledge
angol történész,
egykori budapesti
nagykövet magyar történelemkönyve
előszavából idézte:
azért illeti tisztelet a magyar karaktert, mert a
történelem viharában
mindig
képes volt megmaradni és megújulni.
„Megmaradunk, ha beszéljük továbbra is
édes anyanyelvünket, megmaradunk,
ha
őrizzük hagyo-
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Márk-Johnny a szigeten

Sportolóból gyermekszínész

Hajducsi Márkot egy marosvásárhelyi kosárlabdaklub gyermekcsapatának
talán
legfürgébb és legelszántabb játékosaként ismertük meg. Tavasz óta azonban nagyot
fordult vele a világ, az edzések
és meccsek adrenalinját egy
másfajta varázslatra cserélte.

A 11 éves, mindig jókedvű, energiával teli fiút a Nemzeti Színház színpadán, A legyek ura Johnnyjaként
láttuk újra. Tiszta énekhangjával,
őszinte, árnyalatokban gazdag alakításával bizonyára nemcsak minket
nyűgözött le, ezért szerettük volna megtudni, mit jelent számára, és hogyan változtatta meg mindennapjait a
színpadközeli, új létforma. Az újdonsült
gyermekszínészt, A legyek ura szereposztásának legfiatalabbját a Múzeumok
Éjszakája rendezvénysorozathoz kapcsolódó előadás után, a közönségtalálkozó előtt csíptük el pár percre.
– Hogyan kerültél bele ebbe az
egészbe?
– Anyukám a munkából hazafelé
menet, az autórádióban hallotta, hogy
szereplőválogatás lesz a színházban.
Megkérdezett, hogy lenne-e kedvem
jelentkezni. Kicsit gondolkoztam,
aztán igent mondtam.
– Izgultál a válogatáson?
– Nagyon. Kemény vetélytársaim
voltak, közülük többen színjátszó
körre jártak. Csodák csodájára mégis
engem választottak ki Johnny szerepére.

– Akkor hagytad abba a kosarazást?
– Igen, az előadásra való felkészülés idején ugyanis egy szabad délutánom sem maradt. Választanom kellett
a sport és a színház között.
– Milyenek voltak a próbák?
– Először egy egyhetes tréningen
vettünk részt, amikor magunknak
kellett kitalálnunk egy figurát három
jó és három rossz tulajdonsággal. Az
én karakterem okos és bátor volt,
ugyanakkor érzékeny, ami pozitívumnak és negatívumnak is tekinthető. A rossz tulajdonságai között
szerepelt a befolyásolhatóság és a
lobbanékonyság is. A karaktereinknek az előadás cselekményéhez hasonló helyzetet kellett átélni, ebben a
játékban azonban én voltam az, aki
végül meghal, egy szikláról zuhantam le. Ez a tréning végén derült ki,
akkor néhány napig elég depressziós
voltam. Ezután következett a tulaj-

Fotó: Bereczky Sándor

Kedvencük: a parkour

Korlátok fölött

Játszótereken, parkokban és számos más, emelvényekkel, korlátokkal ellátott terepen gyakran látni
magasba szökkenő, onnan szaltóval/hátraszaltóval landoló, aztán
újra nekilendülő tizenéveseket. Ők
a „parkourosok”. Számukra nincs
olyan helyszín, ahol ne találnák
meg az akadályok leküzdésének és
ezzel együtt a szabadság minél teljesebb átélésének módját. De honnan ered, és mi is tulajdonképpen ez
a – kívülállók számára sokszor furcsának, veszélyesnek tűnő – sport?
És valóban sport ez csupán, vagy
annál sokkal több? Esetleg létforma?
A marosvásárhelyi sportiskola
tornatermében az elmúlt években
gyakran töltötték közös edzéssel

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház legújabb ifjúsági előadása, A legyek ura William Golding azonos
című regényéből készült Vidovszky György rendezésében. Cselekményét így foglalja össze a színház magyar
társulata: „Az atomháború idején iskolás fiúk egy csoportja az őket menekítő repülőgép balesete miatt egy
lakatlan szigetre vetődik. Eleinte izgalmasnak indul
a felnőttek nélküli kaland: a sziget gazdagsága, a felhőtlen szabadság élménye elkápráztatja őket. Ismert
társadalmi minták alapján próbálják berendezni
életüket: vezért választanak, gyűléseket tartanak, feladatokat jelölnek ki egymás között. A csapat azonban
elég hamar két táborra szakad. A választott vezér,
Ralph, a menekülés egyetlen reményét, a tűz életben
tartását tartja a legfontosabbnak, míg ellenlábasa,
Jack, a vadászat, a hús megszerzésének rabja lesz.
Mindeközben pedig úrrá lesz rajtuk a félelem, amit egy
titokzatos Szörny felbukkanása vált ki. Túlélőjáték tizenévesekkel a színpadon, nyugtalanító példázat arról,
hogy milyenek vagyunk, milyenek lehetünk, ha… ”
(www.nemzetiszinhaz.ro)

szombat és vasárnap délutánjaikat a
parkourozni szerető fiatalok. Produkcióikat folyamatosan új elemekkel
gazdagították,
minden
alkalommal tanultak valamit egymástól, és – ami a látottakból a leginkább megfogott – egy jól
sikerült mutatvány után sokszor
meg is tapsolták egymást. Egyértelmű volt, hogy nem a győzni akarás, egymás felülmúlásának vágya
motiválja őket, hanem a határok
közös feszegetésének, átírásának
öröme. Néhánnyal közülük egy lakótelepi játszótéren is találkoztunk.
Jó volt látni, hogy nemcsak egymásra, hanem a környezetükre is
odafigyelnek, ugrásaik, szaltóik
során sem a kellékekben, sem a
téren szaladgáló gyermekekben

nem tesznek kárt. Ez is igazolta,
hogy nemcsak külsőleg, mozgásukban, megjelenésükben, hanem gondolkozásukban
is
sikerült
magukévá tenni a parkour lényegét,
amelyhez az önfegyelem épp anynyira hozzátartozik, mint a kreativitás.
Az akadályok leküzdésére épülő
utcai sport „kitalálójaként” egyébként az 1973-ban született francia
David Belle-t szokták említeni.
Belle-ről már középiskolásként kiderült, hogy kiváló atlétikai képességekkel rendelkezik, jól és
kitartóan fut, mászik, illetve a harcművészetekben is jeleskedik. 1997ben Lisses-ben pár barátjával
megalakította a Yamakasi csapatot,
amelynek neve egy afrikai törzsi
nyelven kitartást jelent. Tulajdonképpen ekkor alakult ki a mai parkour a legtöbb trükkel együtt.
Yamakasi címmel egy filmes alkotás is készült, ami ma már kultusz-

Élet nyolcadik után

Kisérettségizők szemével

Akárcsak az országúton száguldó autós, nemsokára fontos kilométerkőhöz érnek a nyolcadikosok. Valaminek a végét jelzi a képzeletbeli tábla, hiszen osztálytársaktól, tanároktól és talán egy
életformától is búcsúzni kell. Vannak, akik egy nyolcéves közösségből lépnek át az ismeretlenbe, bizonyára az ő számukra a legnehezebb az indulás. De olyan tizenéves is akad, aki alig várja, hogy
„kiszabaduljon” jelenlegi helyzetéből, megízlelhesse a középiskolás
lét – nagyobbaktól hallott – szabadságát. Persze, ebbe az új világba
sem lehet ingyen belépni, akár a népmesékben, három „próbát” kell
kiállniuk a fiataloknak. Rövid terepszemlénken azt tudakoltuk, mit
gondolnak minderről – búcsúról, újrakezdésről, megmérettetésről –
a hét végén ballagó nyolcadikosok. Válaszaikat, kívánságuk szerint,
név nélkül közöljük.
Várod-e, hogy véget érjen a nyolcadik osztály?
– Nem várom, hiszen már nagyon megszoktam, és megszerettem
a tanáraimat, az osztálytársaimat.
– Igen is, nem is. Azt várom, hogy járjanak le a vizsgák és a velük
járó stressz, ugyanakkor nagyon szeretem az osztályom, nem akarok
búcsút venni a többiektől.
– Igen, várom, hogy véget érjen. Azért, hogy ne kelljen többet tanulni.
– Várom, mert már elegem van a sok tanulásból.
– Igazából nem várom, mert jó az osztály, és nincs kedvem egy
teljesen új iskolába, illetve társaságba beilleszkedni. Nem csípem
ezt a szitut.
– Várom, mert nagyon stresszes ez az egész.
– Azért nem várom, mert hiányozni fognak az osztálytársaim, és
nem biztos, hogy látni fogom őket. És mert vizsgázni kell.
– Már nagyon várom, hogy vége legyen, mert nem szeretem az
osztályom, és remélem, jövőtől egy jobb közösségbe járhatok.
– Várom is, nem is. Azért nem, mert nem akarok elválni az osztályomtól, ugyanakkor szeretnék megismerni új embereket.
– Nem várom, mert szétszéled az osztály, egy új közösséget kell
megszokni. Persze, először túl kell lenni a vizsgákon.

Izgulsz-e a vizsgák miatt, és ha igen, leginkább melyiktől tartasz?
– Természetesen izgulok, főleg a román miatt.
– Egy kicsit félek a matektól.
– Szerintem mindenik vizsga egyformán tartalmaz nehéz részeket.
Én mindhárom miatt izgulok.
– Izgulok valamennyire, de tudom, hogy elit suliba úgysem jutok
be.
– Az összes vizsgától tartok.
– Nem igazán. Szerintem tudom, amit tudnom kell.

Melyik középiskolába szeretnél bejutni?
– Akármelyikbe.
– A művészetibe.
– A Bolyaiba készülök. (17 diákból tízen válaszolták ezt.)
– A Református Kollégiumot választom.
– A Református Kollégiumba készülök, teológia szakra.
– Mivel szerintem nagyon kevés a választék, nem is gondolkozom
azon, hogy melyik lenne a legjobb. Egyikkel sem vagyok teljesen
megelégedve.
– Valahova, ahol azt csinálhatom, ami érdekel.

Milyennek képzeled el a középiskolai életet, mit vársz tőle?
– Nehéznek és kínosnak.
– Az a lényeg, hogy ne legyen stresszes.
– Remélem, jó közösségbe kerülök, ahol jókedvvel tanulhatok.
– Leginkább jó közösséget és kedves tanárokat szeretnék.
– Nincsenek nagy elképzeléseim erről. Szerintem olyan lesz, mint
az 5–8. osztály. Csak több tanulnivalóval.
– Új barátokra számítok. Ezenkívül szerintem a középiskolai élet
nem különbözik a mostani sulis élettől.
– Sok foglalkozást szeretnék. Az lenne a jó, ha a szaknak megfelelő főtantárgyakat komolyan vennék, a többit pedig lazábban.
– Azt várom el a középiskolás évektől, hogy felkészítsenek az
életre.
– Nem akarom elképzelni, történjen, aminek történnie kell.

filmnek számít a sportágat űzők körében.
A parkour különféle látványelemekkel – pl. szaltókkal – való találkoztatása a freerunning, azaz
szabadfutás. A sportágat – amely
köré nemzetközi szervezet is alakult WFPF néven (World Freerunning & Parkour Federation),

számos országban működő fiókszervezettel – minden bizonnyal az
teszi annyira vonzóvá, hogy nincsenek benne szigorúan meghatározott
mozdulatok,
kötött
mozdulatsorok, minden akadály leküzdése egyedi és egyéntől függő.
Ezáltal a parkour minden parkourossal újjászületik.
Illuszstráció

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

donképpeni próbaidőszak. Egy hónapon keresztül szinte reggeltől estig
bent voltunk a színházban. Kemény
hetek voltak, csodálkoztak is a többiek, hogy én, a legkisebb hogyan
bírom olyan jól.
– Könnyen sikerült beilleszkedned
a csapatba?
– Nagyon kedvesen fogadott mindenki, és mivel én is barátkozó típus
vagyok, gyorsan összehaverkodtunk.
– A szövegtanulás is ilyen könnyen
ment?
– Igen, a próbák során szinte észrevétlenül rögzült minden.
Jó pár részlet érdekelt volna még,
de ekkor a csapatot a színpadra szólították, Márknak is szaladnia kellett.
A közönségtalálkozó alatt azonban a
fel nem tett kérdéseimre is választ
kaptam. Elsőként arra, melyik Márk
kedvenc jelenete A legyek urából.
– Az, amikor jön a repülő, szerintem ebben van a legtöbb adrenalin.
Röfi (sz.m.: Zelkó Barna) is akkor a
legaggódósabb, „ég a tűz, nem ég a
tűz”, kiabálja, és Ralph (sz. m.: Barabás Hunor) is ide-oda fut. Meg az
„öld meg a malacot”-jelenet is nagyon tetszik. Úgy elszáll akkor mindenki, mintha Red Bullt ivott volna.
A továbbiakban a lámpalázról is
szó esett. Márk ennek kapcsán így fogalmazott:
– Amikor bemegyünk a színpadra,
sokunk arcán látom az izgalmat. Bennem is gyakran elvadulnak a dolgok,
olyankor az jár az eszemben, hogy mi
van, ha nem jut eszembe a szöveg. De
eddig ez még nem fordult elő.
Márk-Johnny kristálytiszta hangon, latinul énekel az előadás számos
kulcsfontosságú mozzanatában. A közönségtalálkozó után szüleitől tudtuk
meg, hogy korábban semmilyen zenei
képzésen nem vett részt, számukra is
A legyek ura próbaidőszakában vált
világossá, hogy a fiuk énekelni is tud.
Az előadást követő beszélgetésen azt
is megkérdezték a szereplőktől, hogy
melyikük képzeli el színészként az
életét. Márk erre így válaszolt:
– Túl fiatal vagyok ahhoz, hogy ezt
eldöntsem. Az élet nagy gondjai még
várhatnak.
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A Sepsi OSK kapott gól nélkül lehozta
a Dinamo elleni második meccset is
Szerkeszti: Farczádi Attila

A Sepsi OSK megszakította a Bukaresti
Dinamo hat mérkőzés óta tartó győzelmi sorozatát az 1. ligás labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásának utolsó fordulójában: a
háromszékiek gól nélküli döntetlenre játszottak a fővárosban, pénteken este.
A nagyjából végig eseménytelen mérkőzés a hajrában vált kissé érdekessé, amikor
a házigazdák jobban odatették magukat,
hogy megszerezzék a győzelmet jelentő találatot. Nem sikerült, és ez azt jelenti, hogy
a székelyföldi csapat maradt az egyetlen,
amelynek a bajnokság második felében sikerült érintetlenül megőriznie hálóját a bukaresti alakulat elleni mindkét mérkőzésen.
Mi több, a Dinamo csak egy pontot gyűjtött
a két összecsapáson, míg a Sepsi OSK négyet, hiszen hazai környezetben 2-0-ra fe-

lülmúlta a fővárosiakat – ezt egyetlen másik
alsóházi klub sem mondhatja el magáról.
Az eredmény: Dinamo – Sepsi OSK 0-0.
További eredmények: Botoşani FC – Medgyesi Gaz Metan 2-0, Concordia Chiajna –
Temesvári Poli ACS 0-1, Bukaresti Juventus
– Voluntari FC 2-2.
Ezzel eldőlt, hogy a Temesvári Poli ACS
és a Bukaresti Juventus kiesett az 1. ligából,
míg a Voluntari FC osztályozót játszik a
bentmaradásért a 2. liga 3. helyezettje, a
Chindia Târgovişte ellen. Érdekesség, hogy
a már biztos búcsúzó Juventus otthonában
pályára lépő Voluntari FC a 88. percben,
büntetőből szerezte meg azt a találatot a rutinos Florin Cernat révén, amely pontot és
ezzel a bentmaradási eséllyel kecsegtető alsóházi 6. helyet jelentette.

Az 1. ligás labdarúgó-bajnokság alsóházi végeredménye
14
11
1
2
29-10
1. Dinamo
5
5
4
12-9
2. Botoşani 14
6
6
2
21-14
3. Sepsi OSK 14
6
4
4
18-15
4. Medgyes 14
5. Chiajna
14
4
4
6
13-17
6. Voluntari 14
3
4
7
16-22
7. Poli ACS 14
3
4
7
10-16
8. Juventus 14
3
2
9
9-25

54
40
34
30
30
27
27
17

Zárult a 2. liga, Călăraşi a bajnok, Nagyszeben is feljutott
A Bukaresti Metaloglobus otthonában aratott győzelemmel megnyerte a 2. ligás
labdarúgó-bajnokságot a Dunărea Călăraşi együttese, és ezzel 1. ligás részvételi
jogot szerzett a következő évadra. A fővárosiak számára a kudarc a búcsút jelentette
a másodosztálytól, hiszen az utolsó körben a Brăila megszerezte a bentmaradáshoz
szükséges pontot a Zsilvásárhely elleni összecsapáson. Ugyancsak kiesett (a már
korábban visszalépett Marosvásárhelyi ASA, valamint Szatmárnémeti Olimpia
mellett) az elmúlt évadban az FK Csíkszereda rovására feljutott Miroslava, valamint a Suceava. A 2. ligás bajnoki címért ugyanakkor az utolsó fordulóig harcban
maradt a Románia-kupában döntőig jutó Nagyszebeni Hermannstadt, a sikerhez
azonban a Călăraşi botlása is kellett volna az utolsó körben, ami viszont, mint említettük, elmaradt.
A 2. liga 38. (utolsó) fordulójának eredményei: Nagyvárad – Suceava 3-0, Piteşti
– Arad 1-0, Clinceni – Afumaţi 0-2, Temesvári Ripensia – Miroslava 3-2, Târgovişte
– Szatmárnémeti 3-0 (hivatalból), Marosvásárhelyi ASA – Temesvári Politehnica
ASU 0-3 (hivatalból), Snagov – Nagyszeben 0-2, Mioveni – Baloteşti 3-1, Bukaresti
Metaloglobus – Călăraşi 0-2, Brăila – Zsilvásárhely 1-1.
A bajnokság végeredménye: 1. Călăraşi 93 pont, 2. Nagyszeben 91, 3. Târgovişte
75, 4. Piteşti 68, 5. Afumaţi 68, 6. Clinceni 58, 7. Politehnica ASU 57, 8. Nagyvárad 53,
9. Mioveni 52, 10. Snagov 51, 11. Ripensia 48, 12. Arad 47, 13. Baloteşti 47, 14. Zsilvásárhely 42, 15. Brăila 41, 16. (kiesett) Metaloglobus 41, 17. (kiesett) Miroslava 37, 18.
(kiesett) Suceava 33, 19. (visszalépett) ASA 31, 20. (visszalépett) Szatmárnémeti -50.

Egy csapatra való góllal hangolt
az osztályozóra az MSE

A Marosvásárhelyi MSE tizenegy góllal
tömte ki ellenfele, a Náznánfalvi Mureşul hálóját a 4. ligás labdarúgó-bajnokság utolsó
előtti fordulójában. Noha a mérkőzés előtt
már nyilvánvaló volt, hogy az alakulat megnyerte a bajnokságot – és így, ez lévén az
utolsó hazai mérkőzése a 4. ligában, a meccs
végén a bajnoki mezeket és érmeket, illetve a
győzelemért járó serleget is átvehette –, a marosvásárhelyiek nem lazítottak, hiszen a 4.
liga megnyerésével még nem érték el a kitűzött céljukat. Az igazi nagy megmérettetés június 16-án és 23-án vár a csapatra, amikor a
Szeben megyei bajnok Resinári Păltiniş ellen
vívhatják ki a 3. ligás szereplés jogát.
A Náznánfalva elleni mérkőzést a Sziget
utcai Transil-stadionban rendezték, ahol az
osztályozó hazai találkozóját is játsszák majd.
A két csapat ellentétes motivációja nagyon
hamar megmutatkozott. Náznánfalvának ez
volt az utolsó meccse az idényben (az utolsó
fordulóban áll), így hiányzott belőle az az
energia, amellyel képes lett volna ellensúlyozni az MSE rohamait. A házigazda csatárok pedig sorra kezdték gyártani a gólokat, a
vendégek védelme ráadásul öngólt is vétett. A
7-0-s első félidő után valamelyest csökkent az
iram a második játékrészben, Totó Szilárd
azonban pályára lépése után kétszer is betalált. Az első gólját a második labdaérintéséből
szerezte, majd 30 méterről kapásból vette be
Cosmin Pop kapuját. Nem mindennapi találat
volt!
Az MSE végül 11 gólnál állt meg, hogy a
csapat minden tagjára jusson egy, míg az ellenfél gyakorlatilag egyetlen veszélyes helyzetet sem tudott kidolgozni.
Az osztályozó előtt, szombaton még van
egy forduló hátra,
ennek keretében az
1. MSE
27
MSE Kutyfalvára
2. Marosludas 27
látogat. Ez a klub 3. Marosoroszf. 27
azonban az elmúlt 4. Szováta
27
hétvégén közölte a 5. Atletic
26
megyei egyesület- 6. Gaz Metan 27
27
tel, hogy nem uta- 7. Nyárádsz.
27
zik Dánosra, és 8. Nyárádtő
9.
Dicsőszentm.
26
egyelőre nem vilá10. Ákosfalva 27
gos, hogy megren- 11. Náznánfalva 28
dezi-e az MSE 12. Kutyfalva 27
elleni hazai mérkő- 13. Nagysármás 27
zését az utolsó já- 14. Dános
27
15. Mezőméhes 27
téknapon.

A Videoton edzője Európa-ligás csoportkörről álmodik

Ez nem valaminek a vége, hanem
valaminek a kezdete – hangsúlyozta
Marko Nikolic, a Videoton labdarúgócsapatának szerb edzője, miután
múlt vasárnap a Honvéd ellen 2-0ra megnyert bajnoki mérkőzéssel
csapata bebiztosította aranyérmét az
OTP Bank Ligában.
Marko Nikolic a találkozót követő sajtótájékoztatón „hatalmas
eredménynek” nevezte a győzelmüket, majd hozzátette, hogy megérdemelték a bajnoki címet.
Kiemelte: együttese tavasszal
mindössze négy gólt kapott, tehát
igazi nagybetűs csapattá érett, a bajnoki címet leginkább ennek köszönhetik.
„Büszke vagyok a játékosaimra,
akik nemcsak jó futballisták, hanem
nagyon jó emberek is” – nyilatkozta
a fehérváriak szakvezetője.
Nikolic megjegyezte, hogy Magyarországon nagyon nehéz volt
megszerezni a bajnoki címet, mert
hétről hétre szervezett ellenfelekkel
találkoztak. A tréner büszke arra,
hogy a Partizan Belgráddal tavaly
aratott bajnoki diadal után idén a
Videoton edzőjeként ünnepelhetett,
és így két év alatt két különböző országban lett aranyérmes aktuális
csapatával.
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Jegyzőkönyv
4. ligás labdarúgó-bajnokság, 29. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Náznánfalvi Mureşul 11-0 (7-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai Transilstadion, 700 néző. Vezette: Hajdó Nimrold – Alina Casoni, Gabriel Toma
(mind Marosvásárhely). Ellenőr: Szatmári Tibor (Marosvásárhely).
Gólszerzők: Dudás (10., 13., 22.), Ruja
(14.), Ungur (25.), Saroşi (öngól – 29.),
Tamás (39.), Totó (57., 79.), Ciula (86.),
Velichea (88.).
Sárga lap: Silaghi (60.), Totó (90.), illetve Benţa (54.).
MSE: Kristály (73. Strete) – Mihály,
Silaghi, Iernuţan, Török (76. Ciula),
Ungur, German (56. Totó), Moldován
(68. Velichea), Tamás, Dudás (68. Deteşan), Ruja.
Náznánfalva: Mireştean (46. C. Pop) –
C. Mureşan, Someşan (30. Păcurar), Saroşi (76. Miclea), Tóth, Filip, A. Mureşan, Popeanu, Marosán (76. Frîncu),
Şuteu. Moldovan (46. Benţa).

Eredményjelző
A Maros megyei 4. ligás labdarúgóbajnokság 29. fordulójában a következő
eredmények születtek: Marosludas –
Marosvásárhelyi Gaz Metan 9-0, Mezőméhes – Nyárádszereda 0-3 (hivatalból),
Nyárádtő – Marosoroszfalu 0-8, Ákosfalva – Szováta 1-3, Dános-Kutyfalva
3-0 (meg nem jelenés), Marosvásárhelyi
MSE – Náznánfalva 11-0. A Marosvásárhelyi Atletic – Dicsőszentmártoni Unirea
Tricolor mérkőzést szerdán játsszák.
Nagysármás állt.
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4
3
2
2
5
5
3
4
4
6
3
2
4
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0

vagy két játékost szeretnének leigazolni.
Nikolic közölte, hogy a pletykákkal ellentétben nem kereste meg
őt volt csapata, a Partizan Belgrád,
de egyelőre nem hosszabbított még
szerződést a Videotonnal sem. Hozzátette: két-három hete már egyeztetnek
ugyan
a
fehérvári
folytatásról, de még nem sikerült
megállapodniuk.
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Az edző elárulta, hogy a bajnokság zárása után kéthetes pihenőt tart
a Videoton, majd június 14-től edzenek újra a fehérváriak, és ausztriai edzőtáborba utaznak. Ott öt
edzőmeccset terveznek, többek között a Dunaszerdahellyel, az Eszékkel, a Kapfenberggel és a
Rosztovval.
Múlt vasárnap története harmadik bajnoki címét szerezte meg a
Videoton labdarúgócsapata, amely
korábban 2011-ben és 2015-ben ünnepelhetett aranyérmet.

Búcsúzik a Balmaz és a Vasas, bennmaradt a Diósgyőr
A magyar labdarúgó NB I 33. (utolsó) fordulójának eredményei:
Diósgyőr – Videoton 2-1, Szombathelyi Haladás – Mezőkövesd 1-0,
Budapest Honvéd – Vasas 3-1, Puskás Akadémia – Paks 1-0, Újpest
– Debreceni VSC 2-1, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Ferencváros
3-3.

A bajnok Videoton FC játékosai Marko Nikolic vezetőedzőt dobják fel a levegőbe, miután 2-0ra legyőzték a Budapest Honvédot az OTP Liga 32. fordulójában játszott labdarúgó-mérkőzésen
a felcsúti Pancho Arénában 2018. május 27-én. A győzelemmel megszerezte története harmadik
bajnoki címét a Videoton labdarúgócsapata. MTI Fotó: Illyés Tibor

Kiemelte: nem dőlnek hátra, és
két nap ünneplés után a következő
feladatokra koncentrálnak. „Mert a
meglévő alapokra a következő
években nagy csapatot szeretnék
építeni Székesfehérváron” – tette
hozzá Nikolic. A Videotonnak tavaly nem sikerült az európai kupa-

porondon csoportkörbe jutnia – az
Európa-ligában pont a Partizan búcsúztatta –, de ez idén sem egyértelmű cél Székesfehérváron.
Viszont az edző elmondása szerint
ettől még „álmodnak róla”, és tesznek is azért, hogy sikerüljön.
Ennek érdekében a nyáron egy

A magyar bajnokság végeredménye
1. Videoton
33
20
8
5
65-28
2. Ferencváros 33
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3
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11
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9
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33
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8
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Továbbjutott a csoportból a székelyföldi válogatott a CONIFA-vb-n
Eredményjelző

Bálint Zsombor

Nem csak Oroszországban rendeznek az idén labdarúgó-világbajnokságot, hanem Londonban is.
Igaz, a Független Labdarúgó-szövetségek Konföderációja (CONIFA) által rendezett vb nem
örvendhet akkora érdeklődésnek,
mint a FIFA égisze alatti „igazi”,
azonban nagyon sok olyan régió
labdarúgói számára, amely saját
jogán valamilyen okból nem csatlakozhat a FIFA-hoz, ez a lehetőség, hogy megmutassák magukat a
világnak.
Számunkra különösen érdekes
ez a vb, hiszen Székelyföld csapata
is indul, ráadásul nagyon sok marosvásárhelyi és Maros megyei játékossal a keretben. Csizmadia
Csaba magyar válogatott is volt,
Fülöp István jelenleg is az 1. ligában játszik az Sepsi OSK-nál,
öccse, Loránd Botoşani-ban szerepel. De ugyancsak Marosvásárhelyről származik Kilyén Szabolcs
és Mitra Szilárd. A vezetőedző
pedig az az Ilyés Róbert, aki az
ASA-nál is megfordult.
A C csoportba sorolt Székelyföld a jelenlegi kerettel az egyik titkos esélyes ezen a vb-n, amelyen
már a csoportkör első két fordulója
után biztos lehet a továbbjutásban,
hiszen hengerelt a csendes-óceáni,
mindössze 10 ezer lakossal rendelkező szigetállam, Tuvalu csapata
ellen, amelyet 4-0-ra vert, illetve a
Zimbabwe nyugati régióját képviselő Matabelelanddal, amelyet 5-0ra győzött le. Utóbbi mérkőzést

Számunkra különösen érdekes ez a vb, hiszen Székelyföld csapatában több marosvásárhelyi és Maros megyei játékos helyet kapott

Bölöni László is a helyszínen szurkolta végig, a kis londoni műgyepes borítású pálya néhány száz fő
befogadására képes lelátójáról. Az
igazi próbatétel az észak-olasz Padánia elleni, lapzárta utáni találkozó volt, ám ennek eredménye
csak arról döntött, hogy ki lesz az
ellenfél a negyeddöntőben. Székelyföld számára a D csoportból
érkezik a rivális (a C csoport győztese a D csoport második helyezettjével, a második helyezettje a D
csoport győztesével mérkőzik),
amely a törökországi örmény kisebbséget képviselő csapat, esetleg
Pandzsáb vagy a Japánban élő koreaiak csapata lehet. A negyeddöntős mérkőzéseket kedden rendezik,
és ha ezen az akadályon is túljut
Székelyföld, akkor már a dobogóért harcolhat. Egyébként ezen a
vb-n az utolsó helyig lejátsszák a
helyosztókat, hiszen itt a játék
öröme a legfontosabb.

Jegyzőkönyv

* Labdarúgó CONIFA-világbajnokság: Székelyföld – Tuvalu
4-0 (1-0)
London, Coles park, Haringey
stadion.
Székelyföld: Nagy – Kilyén,
Benő-Bíró, Csizmadia (64.
Rózsa), Csiszer, Mitra (70. Gazda
70.), Szőcs Loránd, Györgyi (60.
Magyari), Fülöp István, Kis Szabolcs (56. Szőcs László), Bajkó.
Gólszerzők: Bajkó (23., 61.,
66.), Magyari (74.).
* Labdarúgó CONIFA-világbajnokság: Székelyföld – Matabeleland 5-0 (3-0)
London, Coles park, Haringey
stadion.
Gólszerzők: Fülöp István (31. –
büntetőből), Györgyi (40.), Magyari (42., 55.), Hodgyai (90.)

Női labdarúgás: megvédte címét,
nyolcadszor magyar bajnok az MTK

A magyar női labdarúgó Jet-Sol
Ligában óriási izgalmak közepette,
a szezon utolsó meccsén (pénteken) dőlt el a bajnoki cím a Ferencváros és az MTK között. A
döntő eddigi meccseinek megfelelően ismét a vendégcsapat tudott
diadalmaskodni, az MTK 2-1-es
győzelme pedig már a bajnoki
címet jelentette.
Sorozatban negyedik éve rendezték a Ferencváros és az MTK
Hungária részvételével a női NB I,
a Jet-Sol Liga döntőjét, amely valamelyik fél második győzelméig
tart – 2015-ben és 2016-ban az
FTC, tavaly pedig az MTK győzött. Az idei párharc történelmet
írt, ugyanis a két nyert meccsig
tartó döntők korszakában korábban még soha nem került sor harmadik összecsapásra.
A döntő első mérkőzésén az
MTK Hungária már a 3. percben
hátrányba került, de megfordította
a meccset, és 3-1-re nyerni tudott
a Ferencváros otthonában.
A második mérkőzésre a Hidegkuti Nándor Stadionban került
sor. Győzelmével bajnok lehetett
volna a címvédő MTK, ám nem
ez történt: a Ferencváros elsősorban a második félidőben mutatott
játékával uralta az összecsapást,

és végül Mosdóczi büntetőjével
életben tartották a bajnoki reményeket.
A döntő harmadik, utolsó mérkőzését pénteken 17 órától rendezték a Ferencváros pályáján, a
Kocsis Sándor Sportközpontban.
Az első félidő tapogatózó játékot
hozott, a tét kissé rányomta a bélyegét a játékra. Mindkét kapu
előtt adódtak lehetőségek, de igazán nagy ziccer nem alakult ki, és
egyik csapat sem tudta uralni az
összecsapást. A második félidőre
azonban felpörögtek az események az egyébként kimondottan
jó iramú találkozón. Előbb a Fe-

rencváros szerzett gólt (Allegra
Poljak, 53.), majd rövid idő
múlva az MTK egyenlített (Tóth
Barbara, 56.). A Ferencváros újra
megszerezhette volna a vezetést,
de nem sikerült, összejött viszont
az MTK-nak (Tóth Barbara, 64.),
amely így megfordította az állást.
A hátralévő időben a Ferencváros
nagy szívvel ment előre az egyenlítésért, de igazán csak az utolsó
percekben tudta beszorítani a remekül védekező MTK-t, ami azt
jelentette, hogy a Hungária körútiak megvédték címüket, megszerezve ezzel a klub 8. bajnoki
elsőségét.

Kolozsvár zsinórban a nyolcadik
román bajnoki címét ünnepelte

Továbbra sincs ellenfele a Kolozsvári Olimpiának a román pontvadászatban: az alakulat zsinórban
nyolcadik bajnoki címét ünnepelhette. Az együttes fölényesen utasította maga mögé a mezőnyt,
hibátlanul teljesítette valamennyi
mérkőzését, csaknem húszpontos
előnyre téve szert. Az alakulatot a
Borgóprund ellen 4-0-ra megnyert találkozó végén díjazták.
A Románia-kupában a CSŞ Târgovişte diadalmaskodott, miután a Sepsiszentgyörgyön rendezett döntőben
3-0-ra győzött ugyancsak Borgóprund ellen.

* A csoport: Man-sziget – Kaszkádia 4-1, Barawa – Tamil Eelam
4-0, Barawa – Kaszkádia 1-2, Man-sziget – Tamil Eelam 2-0. Rangsor:
1. Man-sziget 6 pont, 2. Kaszkádia 3, 3. Barawa 3, 4. Tamil Eelam 0.
* B csoport: Abházia – Tibet 1-1, Észak-Ciprus – Kárpátalja 1-1,
Abházia – Kárpátalja 0-2, Észak-Ciprus – Tibet 3-1. Rangsor: 1. ÉszakCiprus 4 pont, 2. Kárpátalja 4, 3. Tibet 1, 4. Abházia 1.
* C csoport: Székelyföld – Tuvalu 4-0, Padánia – Matabeleland
6-1, Székelyföld – Matabeleland 5-0, Padánia – Tuvalu 8-0. Rangsor:
1. Padánia 6 pont, 2. Székelyföld 6, 3. Matabeleland 0, 4. Tuvalu 0.
* D csoport: Japáni koreaiak – Nyugat-Örményország 0-0, Pandzsáb
– Kabília 8-0, Japáni koreaiak – Kabília 0-0, Pandzsáb – Nyugat Örményország 0-1. Rangsor: 1. Nyugat-Örményország 4 pont, 2. Pandzsáb 3, 3. Japáni koreaiak 2, 4. Kabília 1.

Politikai nyomás alatt a szervezők

A CONIFA-vb résztvevőinek névsorát böngészve, nem csoda: a
szervezők politikai nyomás alatt állnak. Grúz tüntetők jelentek meg
például Abházia mérkőzésén, míg a görögök Észak-Ciprus részvételét
akadályozták volna meg. Kína sem nézi jó szemmel Tibet részvételét,
ők azonban alattomosabb módszerrel dolgoznak. A szervezők számos
potenciális szponzort kerestek meg, a legtöbben azonban azt mondták,
szívesen beszállnak, de Tibet nem indulhat. Nyilvánvalóan kínai gazdasági érdekeltségeiket féltették. Máshol teljes elhallgatással kezelik
a CONIFA-vb-t, Romániában egyes tévéállomások nacionalista hisztériával reagáltak Székelyföld indulására, a téma „szakértőjeként” megszólaltatott Dan Tănasă azt mondta: a csapat tagjait ki kell zárni a
romániai labdarúgásból. Hogy mennyire másként kezeli a témát a brit
sajtó, ahhoz idézünk a The Guardian cikkéből: „Ezeket a régiókat a
FIFA és a szinte minden esetben a nemzetközi közösség is kiközösíti:
ők a világ kirekesztettjei, a jogfosztottak, a még nem teljesen nemzetek,
az egykori nemzetek és a soha létre nem jövő nemzetek. Egyesek nem
is földrajzi egységeket képviselnek, mint például a japáni koreai kisebbség. Mások naponta megjelennek a hírekben, és mindig tragikus
felhanggal, mint a roma nép és a myanmari rohingyák. Ők ugyan nincsenek itt, de a CONIFA tagjai.”

Román siker Chile ellen

Hátrányból fordítva 3-2-re nyert Románia labdarúgó-válogatottja a legnagyobb sztárjait ezúttal nélkülöző és a 30. perctől emberhátrányban futballozó Chile elleni felkészülési mérkőzésen, múlt héten, csütörtökön. A
találkozón bemutatkozott a román nemzeti együttesben Tudor Băluţă és
George Puşcaş. A Cosmin Contra irányította együttes kedden 20.30 órai
kezdettel Finnországot fogadja Ploieşti-en.
Felkészülési válogatott labdarúgó-mérkőzés: Románia – Chile 3-2
(1-1)
Graz (Ausztria), Sportzentrum Graz-Weinzödl stadion, 1200 néző, vezette: Christopher Jäger (osztrák).
Gólszerzők: Stanciu (13.), Deac (66.), Budescu (84.), illetve Maripan
(32.), Reyes (52.).
Sárga lap: Săpunaru (33.), Nedelcu (49.), R. Benzar (90.), illetve Henriquez (50.).
Kiállítva: Castillo (30.).
Románia: Tătăruşanu – R. Benzar, Nedelcearu (60. Bălaşa), Săpunaru,
Toşca – Cicâldău (66. Budescu), Nedelcu (70. Băluţă), Stanciu – D. Rotariu (53. Deac), Ţucudean (74. Puşcaş), Grozav (53. Chipciu).
Chile: Collao – Diaz (77. Bizama), Lichnovsky, Maripan, Vegas (46.
Albornoz) – Reyes, Medel (73. Mora), Valdes (85. Martínez), Rodriguez
(41. Henriquez) – Castillo, Sagal.

A Kolozsvári CFR játékosa, Ciprian Deac csapata második gólját szerezte

Eredményjelző

Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzések: Koszovó –
Albánia 3-0, Argentína – Haiti 4-0, Peru – Skócia 2-0, Panama – ÉszakÍrország 0-0, Japán – Ghána 0-2, Észtország – Litvánia 2-0, Ausztria –
Oroszország 1-0, Luxemburg – Szenegál 0-0, Marokkó – Ukrajna 0-0,
Szlovákia – Hollandia 1-1, Ausztrália – Csehország 4-0, Dél-Korea –
Bosznia-Hercegovina 1-3, Málta – Grúzia 0-1, Tunézia – Törökország
2-2, Franciaország – Olaszország 3-1, Egyiptom – Kolumbia 0-0, Thaiföld – Kína 0-2, Lettország – Észtország 1-0, Anglia – Nigéria 2-1,
Ausztria – Németország 2-1, Svédország – Dánia 0-0, Montenegró –
Szlovénia 0-2, Belgium – Portugália 0-0, Írország – Amerikai Egyesült
Államok 2-1, Izland – Norvégia 2-3, Mexikó – Skócia 1-0.
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Puskás-alközpont lesz Erdőszentgyörgyön is

Gligor Róbert László

Együttműködési szerződést írt
alá múlt héten az erdőszentgyörgyi
Kis-Küküllő Sportegyesület és a
Futballklub Csíkszereda Egyesület
elnöke. A megállapodás értelmében
a csíkszeredai akadémia anyagi és
szakmai támogatással segíti az erdőszentgyörgyi sportegyesületet a
labdarúgás népszerűsítésében, valamint az oktatás színvonalának növelésében.
A Kis-Küküllő Sportegyesület jelenleg mintegy 100-120 gyerek focioktatásával foglalkozik Erdőszentgyörgyön, az U13-as (2005ben született játékosok) és az U17es (2001) csapatok bajnokságában
szerepelnek, ahol méltón képviselik
a kisvárost és a Kis-Küküllő mentét. A gyerekek szakmai felkészítését öt, az egyesület kötelékébe
tartozó edző végzi, akik a csíkszeredai akadémia edzésprogramja
szerint dolgoznak. Továbbá a kisebb gyerekek számára is elérhető a
focioktatás, ugyanis másik három
csapatot is edzenek, a 2010-2012ben születettekét. A település önkormányzata jóvoltából az egyesületnél
foglalkoztatott gyerekeket Balavásártól Makfalváig térítésmentesen
szállítják Erdőszentgyörgyre, majd
edzés után haza, és az edzések is ingyenesek minden gyerek számára. A
sportegyesület szeretné összefogni a
térség gyerekeit, minőségi, szakmai
rendszer szerint, a sport adta nevelési eszközökkel megtanítani őket
nyerni, veszíteni, csapatban gondolkozni, figyelni egymásra, megtapasztalhatják a közösségi munka és
az ezzel járó siker, illetve kudarc élményét is, megtanulnak együtt és
összedolgozni.
Az együttműködési szerződés
hátterével az erdőszentgyörgyi
sportegyesület toborzási kampányba is kezd, ezáltal minden focikedvelő gyereket szeretnének
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Vusu-Európa-bajnok
a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi

TVR Sípszó után című műsorának meghívottja a Maros Sportklub
küzdősportolója, Apostolache Kiss Andrea és edzője, Horváth Attila, akikkel Szucher Ervin a moszkvai vusu-Eb-n szerzett bajnoki
címről beszélget.

Kiesett a City’us – de maradna
az első osztályban

Csibi Attila Zoltán polgármester (b) és Szondi Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke kezet ad a
megállapodásra, amely révén új lehetőségek nyílnak az erdőszentgyörgyi foci számára

bevonni tevékenységükbe, egyúttal
felhíva a figyelmet a testmozgás
fontosságára is.
Az FK Csíkszereda utánpótláscsapataiban, a romániai élvonalban
szereplő U16-os és U18-as gárdákban Székelyföld több városából érkezett 14-18 esztendős fiatalok
kapnak játéklehetőségeket magasabb hazai szinten, s a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával
megkötött szakmai együttműködési
szerződésnek köszönhetően a legjobbak akár nemzetközi porondon
is megmérettethetnek. Az alközpontok gyerekcsapatai bajnokságokon,
hazai és nemzetközi tornákon vesznek részt, hogy a legtehetségesebb
játékosok Csíkszeredába kerülve
megpróbáljanak a hazai utánpótlás
élvonalában helytállni és a lehető
legfeljebb kerülni. Eddig Maros
megyében
Marosvásárhelyen,
Szászrégenben, Nyárádszeredában
és Szovátán működtek akadémiai
alközpontok, ez a kör bővült most
Erdőszentgyörggyel.
Csibi Attila Zoltán polgármester
szerint óriási előrelépést és fejlődési

lehetőséget jelent a kiváros számára
az, hogy az FK Csíkszereda támogatja a Kis-Küküllő Sportegyesületet, ugyanis „olyan lehetőségeket
kínálnak, amilyeneket csak sporttérítésmentesen
egyesületként,
nem biztosíthatnánk a környékről
Erdőszentgyörgyre járó gyerekeknek. Mindig is elengedhetetlennek
tartottam, hogy megfelelő sportolási lehetőséget nyújthassunk gyerekeinknek, anélkül hogy az
anyagilag megterhelő legyen a családok számára” – fogalmazott az
elöljáró.
Erdőszentgyörgy első hivatalos
labdarúgócsapata 1948-ban alakult, ennek a hét évtizedes sporthagyománynak a továbbvitelét vállalta
fel
a
Kis-Küküllő
Sportegyesület, amikor minden
korosztály focizni vágyó gyerekei
számára edzéslehetőséget teremt.
Az induló vagy már létező csapatokról részletes információk Ponyori
József edzőtől kérhetők a 0744-502943-as telefonszámon vagy a
kkserdoszentgyorgy@gmail.com
e-mail-címen.

Kijutott az Eb-re
a magyar és a román női válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott csoportelsőként jutott ki a november 29-én kezdődő franciaországi Európa-bajnokságra, miután a
selejtezősorozat utolsó fordulójában szombaton
Kecskeméten 30-22-re legyőzte Fehéroroszországot. A két együttes hetedszer találkozott, és
minden alkalommal a magyarok győztek.
Kim Rasmussen szövetségi kapitánynak már
a kilencedik percben időt kellett kérnie, mert a
pontatlan támadójáték és a gyenge védekezés
miatt a vendégek 5-2-re vezettek. A folytatásban
növelte, majd őrizte előnyét a fehérorosz csapat,
de a szünet előtt a magyaroknak sikerült felzárkózniuk (12-13). A második félidőre megmaradt
a hazaiak lendülete, erőteljes támadásaiknak és
egyre hatékonyabb védekezésüknek köszönhetően sikerült fordítaniuk, és végül Hornyák Dóra
és Kovacsics Anikó vezérletével magabiztosan
győztek.
A selejtezőcsoportban az Európa-bajnoki ezüst- és
világbajnoki bronzérmes hollandok, illetve a magyarok
egyaránt tíz pontot szereztek, az egymás elleni eredmények döntöttek utóbbiak javára a tabellán, ugyanis
Győrben 19-18-as, Eindhovenben pedig 23-22-es vendégsiker született márciusban.
Románia az Ausztria elleni, csütörtök esti sikerének
köszönhetően kvalifikált: Neaguék Innsbruckban 2825-re nyertek. Ezzel eldőlt, hogy a tegnap, lapzártánk
után rendezett utolsó fordulós mérkőzések eredményétől függetlenül a román válogatott matematikailag sem
végezhet a csoport második helyénél hátrébb.
A meccs izgalmasan alakult, a román lányok vezettek a találkozó nagy része alatt, ám egyetlen ízben sem
sikerült megnyugtató előnyre szert tenniük, főleg azért
nem, mert öt hétméterest elhibáztak. A mérkőzést a
házigazdák kezdték jobban, 5-3-ra (14. perc), majd 87-re (19.) vezettek, de az első félidő végére a vendégek
átvették a kezdeményezést, és már 13-11-es román
előnnyel fordultak. A második félidő jól kezdődött a
román csapat számára, hiszen 15-11-re (32.) növelte

előnyét, ám az osztrákokat nem lehetett lerázni, ha kéthárom góllal lemaradva is, de végig partiban maradtak,
mi több, öt perccel a vége előtt 24-24-re ki is egyenlítettek. A rutinos játékosokat felvonultató román válogatottat azonban ez nem ingatta meg a hajrában, így
28-25-ös megérdemelt győzelmet aratott.
A kontinenstorna csoportjainak sorsolását június 12én Párizsban rendezik.
Eredményjelző
Női kézilabda Európa-bajnokság, selejtező:
* 7. csoport, 6. (utolsó) forduló: Magyarország
– Fehéroroszország 30-22 (12-13)
A magyar válogatott gólszerzői: Hornyák D. 7,
Faluvégi 6, Háfra, Kovacsics 4-4, Schatzl 3, Kisfaludy, Lukács, Puhalák, Szabó L., Szekerczés,
Tóth G. 1-1.
* 4. csoport, 5. forduló: Ausztria – Románia 2528 (11-13)
A román csapat gólszerzői: Buceschi 8, Neagu
7, Geiger 4, Ardean-Elisei 3, Pintea 2, Chiper,
Pristaviţă, Popa, Băcăoanu 1-1.

A Bodzai Luceafărul elleni osztályozó visszavágóját is elveszítette
a Marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó-csapata. Ráadásul hasonló arányban, mint az első
menetet. A marosvásárhelyi Sportlíceum csarnokában rendezett találkozót a vendégek 11-3-ra nyerték,
igazolván, hogy a bodzai 13-2 a két
csapat közötti különbséget mutatta.
Ez pedig arról is árulkodik, hogy a
teremlabdarúgó 2. ligában játszó
számos csapat képes lenne megállni
a helyét az élvonalban is, és csupán
anyagi megfontolásból nem kívánnak feljebb lépni.
A másodosztályú mezőny több
tagjának ebben a passzivitásában
reménykedik most a City’us, amely

– amennyiben sikerül rendbe hozni
az anyagi hátteret, és ez az új városi sportklub beüzemelésével lehetségesnek tűnik – folytatná az
élvonalban, ha marad szabad hely.
Az előző évek gyakorlata ugyanis
azt mutatja, hogy a teremlabdarúgó 1. ligában többnyire olyan
klubok is részt vettek, amelyeknek a pályán elért eredmények
alapján nem lett volna rá feltétlenül joguk.
A City’us a mezőny kibővítésében is bízhat, hiszen az idén mindössze tíz csapat volt az 1. ligában,
kevesebb, mint a bajnokság megalapítása óta bármikor, a 12 csapatos mezőny simán elképzelhető.
(bálint)

Brüsszel után Marseille-ben
bizonyítottak
az MSE gyerekfocistái

Bálint Zsombor

A Marosvásárhelyi MSE három
gyereklabdarúgója ismét a Csepel
csapatával tartott, amely a nyolcéveseknek kiírt Pitchoun-kupán vett
részt a francia Riviérán. Egy hasonló tornán már a tavasszal is
jelen voltak a megyeszékhelyi klub
2010-es korosztályának képviselői,
akkor Brüsszelben igazolták, hogy
minőségi nevelőmunka zajlik Marosvásárhelyen. Most a Marseille
melletti Luynes-ben sikerült segíteni a csepelieket, akik – akár
Brüsszelben – csak egy hajszállal
maradtak le arról, hogy továbbjussanak a csoportból.
A Pitchoun-kupára 48 klub csapatait fogadták két koroszályban, a
nyolc- és kilencévesek kategóriájában, a nagy klubok, mint az Ajax,
a Manchester City és hasonlók
mellett a részvétel kivívása is hatalmas eredménynek számított, hiszen
négyfordulós
selejtező
rendszerben zajlott, és minden fordulóból csak a legjobbak jutottak
tovább. A 48 csapatot hat csoportra
osztották, így minden résztvevő
legalább hét mérkőzést játszhatott.
A marosvásárhelyi srácok pedig kitettek magukért. Molnár-Tamás
Bence kapusként segítette a csapatot, Muzsnai-Magyarossy Róbert
hátvédként rombolta az ellenfél támadásait, míg a középcsatár Selyem Balázs góljaival járult hozzá

a sikerekhez. FC Porto, Sparta
Prága, Olympique Lyon, Montpellier, Nizza voltak az ellenfelek a
csoportkörben, a nevek jól példázzák a torna színvonalát.
Molnár-Tamás László, Bence
édesapja elmondta: kiválóan szervezett torna volt, a városka főterén
fogadták a részt vevő csapatokat,
nem kisebb személyiség üdvözölte
őket, mint Bacary Sagna, a francia
válogatott jobbhátvédje, aki az Arsenal és a Manchester City színeiben érte el legnagyobb sikereit. Itt
minden csapatnak lehetősége nyílt
elénekelni a saját himuszát. A
mérkőzéseket hat, kifogástalan
minőségű pályán játszották, minden játékosnak ingyenesen biztosították az étkezést. A szülőket
nem engedték a pálya közelébe,
csak a lelátóra, ahová csakis biztonsági ellenőrzést követően juthattak.
A gyerekek nagyon élvezték a
tornát – állapította meg MolnárTamás László, hasonló korú ellenfelekkel fotózkodtak, az Ajaxtól
pedig odajöttek hozzájuk, mondván, hogy emlékeznek rájuk Brüszszelből.
A léc magasan áll, de Marosvásárhelyen is látható már, hová kell
eljutni. És ki tudja, az MSE saját
jogán is eljuthat hasonló színvonalú tornákra, nem csak a Csepel
csapatával, amelynek a marosvásárhelyi srácok ezúton is köszönik
a lehetőséget.

Meccs utáni fényképezkedés az FC Porto játékosaival. A képen Robi (b4), Bence (b5) és Balázs
(b6) egymás mellett állnak: Fotó: Muzsnai Zoltán
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Május 25-én Hit és költészet
címmel megemlékezésre és
kerekasztal-beszélgetésre
került sor Marossárpatakon,
Balassi Bálint költő halálának 424. évfordulója alkalmából. A kulturális rendezvényen többek között
részt vettek a környékbeli
magyartanárok, helyi értelmiségiek,
hagyományőrző
Mátyás-huszárok és a torboszlói kopjások.

A magyar költészet megteremtőjére emlékeztek

Berekméri Edmond

A megemlékezés első színhelye a
történelmi szoborpark volt, ahol elsőnek Mózes Sándor iskolaigazgató
köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy azért gyűltek össze,
hogy megemlékezzenek Balassi
Bálintról, a magyar költészet megteremtőjéről, a magyar költői nyelv
megújítójáról, majd átadta a szót
Simon András magyartanárnak, a
rendezvény főszervezőjének.
Simon András az erdélyi fejedelmek szobrai között tartalmas, érdekes és színvonalas előadást tartott a
reneszánsz költő életéről, hangsúlyozva, hogy a történelmi szoborpark létezése, az itt létrehozott,
sajátos és egyedi művészi-történelmi valóság kötelez minket arra,
hogy ezen a helyen emlékezzünk
meg nagy költőnkről, hiszen ő is
ezen szobrok által megjelenített
kornak a szülöttje, szereplője, hőse
és áldozata. „Ráadásul van egy ábrázolt személy a fejedelmek között,
akihez Balassi szoros szálakkal kötődött. Báthory István erdélyi fejedelemről,
Lengyelország
legnagyobb királyáról van szó,
akire méltán lehetünk büszkék mi,
magyarok. Balassi fogolyként került Báthory udvarába, de a fejedelem vendégként és rokonként bánt
vele, sőt nagy kockázatot vállalva,
megtagadta a töröknek való kiadását” – fejtette ki a pedagógus, akinek véleménye szerint Balassi
Bálintot egész életében a balszeren-

cse üldözte, semmi sem sikerült
neki. Vérfertőző házassága miatt az
esztergomi érsekség szigorúan elmarasztalta, ami ebben a korban súlyos ítéletnek, megbélyegzésnek
számított. Ez lelkileg mélyen megviselte a költőt, aki ebben az időszakban
Lengyelországban
bújdosott. Töredelmes szívvel fordult Isten felé, ekkor születtek legszebb istenes versei.
Ezt követően Miholcsa József
szobrászművész mondta el a közelmúltban elkészült, Balassi Bálintról
megmintázott szobor elkészítésének
körülményeit, majd Balassi és a kerelőszentpáliak kapcsolatáról beszélt. „A kerelőszentpáliak szerint,
amikor a költő a csatában megsebesült, ott őrizték. Balassi úri becsületszavát adta, hogy nem szökik
meg. Így került az erdélyi felső tízezer társaságába. Jóképű volt, jól
verselt, jól táncolt. Egy évvel később a fejedelem magával vitte
Lengyelországba. A kerelőszentpáli
Hallerek később megkapták kéziratait, s úgy döntöttek, hogy kiadják
verseit. Nekik köszönhető, hogy ma
olvashatjuk Balassi költeményeit” –
tudták meg a jelenlévők.
Bakó Béla (Pál atya) ezúttal nem
reverendában, hanem hagyományos
marossárpataki ingben jelent meg a
hallgatóság előtt. Előadásában Balassi vallásosságát próbálta közelebb hozni a 21. század emberéhez.
„Balassi már ezelőtt 400 évvel bemutatta azt, hogy az ember életében
hogyan tud időszerű, jelszerű és
üzenet jellegű lenni a hit és a vallás.
Az előttem szólók említették, hogy
a költő sokáig istentelen ember volt,
aki nem az Úr törvényei szerint élt.
Verseiben azonban felszínre kerül
és kicseng az ő hite, Istennel való
kapcsolata. Különösen az istenes
versei – minden emberi gyarlósága
ellenére – nagyon fontos dolgokat
foglalnak magukba. A szerelmi költészete is jelentős gondolatokat tartalmaz, üzenete megközelíti az
Énekek éneke mondanivalóját.
Ennek pszichológiai alapja van, hi-

Central European Beer Awards 2018

Gyulai Kézműves Sörfesztivál

Kézműves sörfesztivált tartanak
június 7. és 10. között a magyarországi Gyulán. A város turisztikai
hírnevéhez méltó négynapos rendezvényen a figyelem középpontjában a kézművessör-remekek és
a street food lesz. Ez a fesztivál a
román határ közelében joggal
számíthat nagy érdeklődésre a
gasztronómia kedvelői körében,
annak ismeretében is, hogy a
szervezők a szomszédos Békéscsabán már közel két évtizede
rendeznek csülökparádét és sörfesztivált.
A mostani rendezvény célja,
hogy a magyarországi kézműves
sörfőzdék mellett a határon túli igényes termékeket bemutassák, kísérőrendezvényként
szakmai
konferenciát is tartanak a kisüzemi
sörkészítők számára, de a laikus
sörfogyasztó számára is érdekes
témák kerülnek terítékre. Előadás
hangzik el a sörfőzőmesterség történetéről, megismerhetik a sörök ízkomponenseit és megtudhatják,
mik lehetnek a folyékony nedű
hibái.
A fesztivál kísérőrendezvényeként kerül meghirdetésre a Central
European Beer Awards 2018 Sörverseny, kisüzemi kézműves sörfőzdék, illetve a házi sörfőzők
részére. A verseny célja a kulturált
sörfogyasztás népszerűsítése mellett a kisüzemi főzdék magas színvonalú munkájának elismerése. A
megmérettetésre összesen 167 mintával neveztek be Magyarországról
és külföldről. Érkezett minta Len-

gyelországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából, Romániából,
Szerbiából, Csehországból, Belgiumból. A házi sörfőzők összesen 51
mintát neveztek be a versenyre, míg
a kisüzemi főzdék 116 mintával regisztráltak.
A főszereplő, a sör mellett a magyarországi könnyűzenei élet képviselőivel
találkozhatnak
a
rendezvényre kilátogatók. Fellép
többek között a Hooligans, Majka
& Curtis, az Edda, a Lóci játszik, a
Stereo Swing, és igazi szuperkoncertnek ígérkezik a Tankcsapda fellépése.
Vasárnap családi napot tartanak,
akkor ingyenes lesz a belépés a
fesztiválra. Ezen a napon kézműves
játszóház, bábelőadás is várja a legkisebbeket.
A rendezvényre elővételben már
megindult a jegyértékesítés a
https://tixa.hu/kezmuves_sorfesztival_gyulahttps://tixa.hu/kezmuves_sorfesztival_gyula oldalon.
Ugyanitt megtalálható a részletes
program is.(k.zs.)

szen tudjuk, hogy Balassi neveltetésében fontos szerepet játszott Bornemissza Péter prédikátor (…)
Verseiben Balassi Isten előtt
megállva, bűneit megbánva kér bocsánatot.
Sokak
szerint
verseiben nincs elég alázatosság,
de én ennek az ellenkezőjét látom.
A bocsánatkérés alázatosságot is
jelent. A pereskedés, a harc Istennel pedig nem jelent hitetlenséget.
Ha megvizsgáljuk a zsoltárokat,
hasonló dolgokat olvashatunk
ezekben is. Ha az ember megszólítja Istent, bocsánatot kér, és ott
van szívében a jóvátétel szándéka,
akkor az rendben van. Balassi korábbi viselkedése, magatartása és

az a tény, hogy vallást változtatott,
sok emberből ellenszenvet váltott
ki, támadások érték. Ennek azonban előzményei voltak: megpróbáltatások, kudarcok, csalódások.
Sokan nem értették meg, viselkedése furcsa volt abban a korban.
Hitét, az Istenhez való közelségét
az is bizonyítja, hogy a halálos
ágyán bűnbánattal, bízva Isten irgalmában lépett át a földi életből a
másik életbe” – hangsúlyozta Pál
atya.
Az eseményt Kali Nóra verse, a
közös ima és a Himnusz eléneklése
tette színesebbé, felemelőbbé. Ezt
megelőzően, a helyi iskola hetedikes tanulói megkoszorúzták a törté-

nelmi szoborparkban elhelyezett
Báthory István-mellszobrot.
Ezután a résztvevők átvonultak
az iskola dokumentációs és információs központjába, és megnéztek
egy kisfilmet, hogy hogyan emlékeznek meg a balatonfelvidéki hagyományőrzők Balassi Bálintról.
Szó esett Somogyi Győző Kossuth-díjas festőművészről, aki az
ottani rendezvények főszervezője,
és többször járt Marossárpatakon.
Somogyi albumot készített a végvári vitézek öltözetéről is, többek
között megfestette a torboszlói lófő
csapat lobogóját, amely egy marosszéki harci zászló élethű másolata.

Néptánc- és népigyermekjáték-fesztivál Mezőpanitban

350 gyermek lépett színpadra

Nincs nagyobb öröm és szebb látvány, mint
amikor népviseletbe öltözött gyermekek és
fiatalok csoportosan vonulnak végig egy-egy
település utcáin, amikor életerőt, optimizmust, derűt, jövőbe vetett hitet sugároznak.
Mezőpanitban, ebben a hagyományt tisztelő
és őrző faluban, múlt szombaton 350 gyerek
és fiatal vonult fel, mindannyian a Monográfia
Alapítvány által első ízben szervezett székelymezőségi hagyományőrző néptánc és népigyermekjáték-fesztivál résztvevői voltak,
akiket harminc pedagógus kísért el.

Mezey Sarolta

Mezőpanitban négy gyerekcsoport tanul néptáncot
Nem véletlen, hogy a Kádár Márton Általános Iskolában szervezték meg ezt a fesztivált, hiszen itt töretlen a népi kultúra ápolása. Huszonöt éve heti
rendszerességgel folyik néptáncoktatás az adatközlők
bevonásával és a néptáncoktatók – Hayashi Akio, Fazakas János, Farkas Sándor Csaba, Kásler Magda –,
valamint helyi pedagógusok – Balogh Ilona, Deák
János, Deák Júlia, Keresztes Ida, Székely Emese – irányításával. Az iskolában a táncoktatás révén a népi értékeket mentik át nemzedékről nemzedékre, amit nem
elég csak örökségnek tudni, hanem minden nemzedéknek újra meg újra át kell élni. Jelenleg négy korcsoportban folyik a táncoktatás 120 gyermek
részvételével, oktatóik: Varró Huba művészeti vezető,
Bugnár Zsolt és Kovács Melinda. A Muskátli, a Bokréta, a Rügyecskék és a Zöldikék csoportok révén
öröklődik a hagyomány. A iskola legfiatalabb táncosai
az előkészítő és első osztályosokat tömörítő Zöldikék,
amely szép népi gyermekjátékokkal elsőként lépett
színpadra.
Továbbadják a tüzet
A meghívott csoportokat Deák János, az iskola igazgatója, a Monográfia Alapítvány elnöke köszöntötte.
Kihangsúlyozta: hitvallásuk szerint a hagyományőrzés
nem a hamu imádása, hanem a tűz továbbadása. A
fesztivál célja tehát a népi kultúra éltetése, ami felejthetetlen élményként marad meg a gyermekek és szü-

lők emlékezetében. A rendezvény társszervezője a
Táncolj Velünk Most! társaság, melyet Varró Huba koreográfus vezet. Neki és csapatának köszönhető, hogy
a Felső-Maros mentétől a Küküllő mentén keresztül
egészen Balázsfalváig bevezették a táncoktatást. Megérett az idő az egymásra figyelésre és az értékmentő
közös munkánk javítására – fogalmazott Deák János,
és köszönetet mondott a résztvevőknek, hogy ilyen
szép számban jelentek meg a rendezvényen, továbbá
azoknak a pedagógusoknak és szülőknek, akik kivették részüket a szervezésből.
A rendezvényen jelen volt dr. Vass Levente parlamenti képviselő, továbbá Kozma Mónika, a Maros
Megyei Tanács elnökének tanácsosa, a Pro Economica Alapítvány vezetője. Köszöntötték a résztvevőket, s örömüket fejezték ki amiatt, hogy annyi szép,
a népi kultúránk mellett elköteleződött gyereket
láthattak.
Akiket meghívtak, igent mondtak
A gyerekek lovas huszárok vezetésével járták körbe
a falut, s miután megtörtént a seregszemle, kezdődhetett az előadás. Aztán sorra léptek színpadra. A meghívott együttesek között volt a marossárpataki
hagyományőrző néptáncegyüttes, a mezőkölpényi
Vackorvirág, a marosvásárhelyi Boróka, a jobbágytelki hagyományőrző kiscsoport és énekkar, a csittszentiváni Gyöngyvirág kiscsoportja, a mezőmadarasi
Árvalányhaj, a helyi Bazsarózsa és az adatközlők, a
Fehér megyei magyarpéterfalvi Hanga néptánccsoport
– kis és nagycsoport –, a magyarói Csurgó néptáncegyüttes. Énekeltek: Barabási Beatrix, Gálfalvi Rebeka és Nagy Szilvia, továbbá Pápai Anetta és Nagy
Laura.
Valamennyi fellépőt a helyi Barcsa pizzázóban látták vendégül. A rendezvény szervezésében partner volt
a Kádár Márton Iskola, a Pro Pambus Egyesület és a
huszáregység.
A rendezvényt a mezőpaniti önkormányzat, Magyarország kormánya, a Bethlen Gábor Alap, a Magyar
Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai
Államtitkársága, a Communitas Alapítvány, a helyi
Therezia tejfeldolgozó vállalat és több magánvállalkozó támogatta.
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ sírhely a marosszentgyörgyi temetőben. Tel. 00-36-30-261-9911. (mp.-I)

ELADÓ világos, kétszobás tömbházlakás a Budai negyedben (Furnica),
51 m2, nagy terasz, termopán ablakok, önálló hőközpont, szigetelt
tömbház. Tel. 0740-362-175. (-I)
KEMÉNY TŰZIFA eladó: bükk, gyertyán,
csere. Tel. 0755-862-175. (8866)

TŰZIFA
(8866)

eladó.

Tel.

0747-604-124.

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919662. (8865)
BÜKKFA és gyertyánfa eladó. Tel. 0742641-827. (8865)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, termopán PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744121-714, 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)

VÁLLALOK tetőjavítást, tetőkészítést,
cserépforgatást,
bádogosmunkát,
szállítunk is. Tel. 0745-229-245. (8844)
TÉVÉJAVÍTÁS. Tel. 0744-921-404.
(8849-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8458)

MEGEMLÉKEZÉS

Megpihenni tértetek, a fájdalmat elhagyva, melyet reménykedve, türelemmel viseltetek
magatokban.
Kegyetlen volt a sors, elvett
tőlünk, de a szeretetetek
örökre itt marad velünk.
Szomorú szívvel emlékezünk
RĂCEAN SÁNDORRA halálának 3. évfordulóján, valamint
RĂCEAN LÁSZLÓRA halálának
30. évfordulóján. Emlékük
legyen
áldott,
nyugalmuk
csendes! Szeretteik. (8835)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

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

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!

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.)

Küzdöttél, de már nem
lehetett, búcsúztál volna, de
erőd nem engedett, csak a
szíved súgta: isten veletek!
Könnyes
az
út,
amely
sírodhoz vezet, a Jóisten
őrködjön pihenésed felett. Két
kezed munkáját mindenhol
látjuk, áldott, szép emléked,
amíg élünk, szívünkbe zárjuk.
Egy éve könnyezik a szemünk,
és
összetört
szívvel
emlékezünk június 4-én a drága
férjre,
édesapára,
apósra,
nagytatára, NAGY JÓZSEF
CSABÁRA.
Emlékét
őrzi
felesége, fia, lánya, menye és
unokái. Emléked szívünkben
őrizzük, tata! (8843-I)
Számunkra te sohasem leszel
halott,
Örökké élni fogsz, mint a
csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos
kezét
áldd meg, Atyám!
S mi megköszönjük,
hogy ő lehetett a mi nagytatánk.
Emlékezünk tatára, NAGY
JÓZSEF CSABÁRA. Unokái:
Lehel, Csabika, Dorka, Norbi
és a kicsi Bálint. (8843-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, nagymama,
anyós, testvér,
PÁNCZÉL IRÉN
szül. KATONA IRÉN
74. évében, türelemmel viselt betegség után 2018. június 1-jén
megpihent. Temetése június 4én, hétfőn 13 órától lesz a remeteszegi
temetőben.
Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei: férje, fia,
lánya, testvérei és családjuk.
(8858-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, após,
apatárs, rokon, jó barát és szomszéd, a baróti születésű
id. BOGDÁN FERENC
a Metalotehnica volt
dolgozója rövid szenvedés után
életének 86. évében elhunyt.
Temetése június 4-én, hétfőn délután 3 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben,
katolikus szertartás szerint.
A gyászoló család. (8862-I)
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Imádkozva
ágyad
mellett álltam, remélve,
hogy segíthetek neked.
Fogtam a kezed és
bátorítottalak, és a
Jóistent arra kértem,
hogy maradjál velem.
Bocsáss
meg,
ha
valamit hibáztam, nem
tudtalak megmenteni,
pedig
nagyon
próbálkoztam.
Fájdalomtól összetört
szível
emlékezem
június 3-án KÁDÁR IBOLYA sáromberki lakosra halálának második
évfordulóján. Szeretetedet és jóságodat egy életen át szívembe
zártam. A Jóisten adjon csendes nyugodalmat.
Bánatos férje, Feri.
Nyugodjál békében!
*
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket
szerettél. A fájdalomtól most is könnyes a szemünk, mert te
gondolatban mindig itt vagy velünk.
Fájó szívvel emlékezünk június 3-án a sáromberki KÁDÁR
IBOLYÁRA halálának második évfordulóján.
Fia, Feri, menye, Erzsi, két unokája: Attila és Klaudia.
*
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, míg élünk, velünk lesz
emléked.
Fájó szívvel emlékezünk június 3-án KÁDÁR IBOLYÁRA halálának
második évfordulóján. Nyugodj békében, drága édesanyám!
Ibolya és Jóska. (8834)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető, gondos férj, édesapa,
nagyapa, após és apatárs, a csíkmadarasi születésű
PÉTER MÁTYÁS
a számológépgyár volt mestere
életének 73. évében rövid, de súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2018. június 4-én 12
órakor lesz a marosvásárhelyi
római katolikus temetőben.
Búcsúznak tőle szerettei: felesége, Gizella, lánya, Csilla, veje,
Dănuţ és unokája, Noémi. (8859-I)
Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagyapa, rokon, ismerős,
LITERÁTI JÓZSEF
marosvásárhelyi lakos
életének 80. évében eltávozott
közülünk. Temetése június 2-án,
szombaton volt a református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család (-I)
Fájdalommal búcsúzunk
id. VARRÓ SÁNDORTÓL
a szeretett férjtől, édesapától,
nagyapától, aki 2018. június 2-án
elhunyt. Utolsó földi útjára 2018.
június 4-én 15 órakor kísérjük a
jeddi temetőbe.
Gyászoló szerettei. (-I)
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna
tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.”
Isten akaratában megnyugodva
és az örök élet reményével tudatjuk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, anyós, nagymama,
testvér, rokon, szomszéd és
barát, a szentháromsági születésű
ZÖLD (ÚJFALVI) KATALIN
életének 74. évében hosszú
szenvedés után visszaadta lelkét
a Teremtőjének. 2018. június 4-én
18 órától a Vili Temetkezési Cég
ravatalozójában lesz a virrasztás,
temetésére 2018. június 5-én 15
órakor kerül sor a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (8861-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
feleség,
GÁBOR ANA MARGIT
volt sporttanárnő
életének 87. évében hosszas betegség és szenvedés után eltávozott közülünk. Temetése a
gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben kedden, június
5-én 16 órakor lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle szerető férje.
(8863-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)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
nyárádremetei születésű
ORBÁN ERZSÉBET
szül. Jánosi
nyugalmazott tanárnő 72 éves
korában elhunyt. Temetése június 4-én, hétfőn 14 órától lesz a
marosvásárhelyi római katolikus
temetőben.
A gyászoló család. (8869-I)
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
nagynénénktől,
ORBÁN ERZSÉBETTŐL.
Emlékét megőrizzük. Nyugodj
békében!
A Máthé család. (8868-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik özv. BALÁZS
ELEKNÉ szül. BALÁZS ANNA
temetésén
részt
vettek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. (-I)
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2018 Bulgária
egyéni utazással

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

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

