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50 éves stratégia a repülőtér fejlesztésére

A labdarúgó-világbajnokságról
a 8–9. oldalon

Kastélynap
Bonyhán

Az Erdélyi Református Egyházkerület
Nőszövetsége megalakulásának 90.
és az erdélyi vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulója jegyében zajlott az idei bonyhai családi nap.

Pénteken a marosvásárhelyi repülőtéren hivatalos meghívottak jelenlétében látogatással egybekötött sajtó- tájékoztatón
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke és Peti András,
a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér vezetőtanácsának
elnöke ismertette a repülőtér kifutópályájának munkálatait,
majd bemutatták azt a tanulmányt, amely a repülőtér hosszú
távú fejlesztésének alapját képezi.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Az eseményen jelen volt Nicolae Burnete, kutatásokért és innovációért
felelős miniszter, valamint Ion Iordăchescu, a Szállítási Minisztérium államtitkára, Klaus Bleckenwegner, a munkálatokat végző PORR Construct–Geiger Transilvania társulás képviselője és Simion Creţu, a központi
fejlesztési régió vezetője.
(Folytatás a 3. oldalon)

____________5.
Tagság nélkül
nehéz működtetni
a gazdakört

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) Maros megyei szervezetéhez tartozik a Sóváradi Gazdakör is,
amelynek a kezdetektől Bíró Csaba, a
község polgármestere az elnöke. Elmondta, hogy gazdálkodó társaikkal
közösen, a jobb gazdálkodás reményében alapították meg a szervezetet.

____________6.

Meddig tart
Vásárhely központja?

Bodolai Gyöngyi

A város parkolóvá változtatása nyomán kiderült, hogy ezentúl a
kapum előtt sem állhatok meg az elhanyagolt, gödrös, soha nem sepert, de a központhoz közel fekvő mellékutcában, amelyet az 1-es övezetbe soroltak. Ott, ahol a mai napig sem jelölték ki, hogy az út melyik
felén lehet megállni, ezért előfordul, hogy az utca két oldalán megállt
autók miatt nem tud behajtani az udvarára, és jó messzire el kell vigye
a kocsit az ott lakó, amíg megürül a hely. Az is előfordul, hogy néha
az egymással párhuzamosan parkoló kocsik teszik lehetetlenné, hogy
egy harmadik jármű áthajtson közöttük, nem is beszélve a hulladékszállító autóról vagy a mentőről, a tűzoltóautóról.
Ilyen előzmények után is kénytelen voltam megvásárolni a parkolóbérletet, amelyről azt tudtam, hogy csak a központban nem érvényes,
oda a bérlet birtokában is parkolójegyet kell váltani. Őszintén szólva
nem tájékozódtam elég alaposan, és a központot, azaz a 0-s övezetet
úgy értelmeztem, hogy a Rózsák terét jelenti a Győzelem és a Petőfi
térrel együtt. Így a minap boldogan és nyugodtam álltam meg az első
parkoló autó mögött a kereskedelmi bank oldalsó bejáratát elhagyva,
a Horea utca elején, ahol csodák csodája üres volt a hely. Miután a
főtéren elvégeztem a teendőimet, magabiztosan mentem az autóhoz,
amelyen tetemes összegről szóló büntetőcédulát találtam. Ez nem lehet
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 38 perckor,
lenyugszik
21 óra 16 perckor.
Az év 190. napja,
hátravan 175 nap.

Ma LUKRÉCIA,
holnap AMÁLIA napja.
IDŐJÁRÁS

Eső
Hőmérséklet:
max. 220C
min. 150C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

26, 31, 6, 23, 18 + 8
35, 40, 37, 21,11, 3
25, 36, 31, 8, 7, 40

NOROC PLUS: 6 5 5 0 2 6

SUPER NOROC: 2 4 3 8 9 2
NOROC: 4 3 9 2 4 2 8

Megyei hírek

Adománygyűjtés az árvízkárosultak
megsegítésére

A Maros Megyei Prefektúra a polgármesteri hivatallal közösen gyűjtőpontot létesített a ligeti műkorcsolyapálya
épületének öltözőjében, ahol az árvíz sújtotta megyékben
élők számára lehet adományozni. A gyűjtőközpont mától
július 13-áig 10–18 óra között fogadja a segíteni szándékozókat, akik tartós élelmiszereket és higiéniai termékeket
adományozhatnak a rászorulóknak.

Ideiglenes forgalomváltozás

Július 10-én, kedden hajnali 4 órától július 16-án 24 óráig
az Aquaserv által elrendelt felújítási munkálatok miatt korlátozzák a közúti forgalmat a Testvériség/Înfrăţirii utcában
a Jövő/Viitorului utca és a Poklos-patak hídja közötti szakaszon. Az említett időszakban egyirányúsításokra és korlátozásokra lehet számítani a Merészség/Cutezanţei utca
– 1918. December 1. út szakaszon. A munkálatok ideje
alatt az ajánlott útvonal a Testvériség/Înfrăţirii utca – Harmónia/Armoniei utca – Testvériség utca – 1918. December
1. út lesz.

A buszok sem térnek be

A Testvériség (Infrăţirii) utcában folytatott munkálatok miatt
július 10–15. között a Testvériség és a Merészség utcákban nem közlekednek a 6-os, 21-es, 26-os, 19-es és 44es autóbuszok. A korlátozás a Poklos, a Testvériség, a
Tudor Vladimirescu, a Gyémánt piaci, illetve a Ferdinánd
király utcai megállókat érinti. A közszállítási vállalat az utazóközönség megértését kéri.

Izrael-sarok –
a zsidó közösség története

Július 15-étől, vasárnaptól délelőttönként látogatható a
marosvásárhelyi zsidó hitközség múzeuma a volt Iskola
(ma Aurel Filimon) utcában, a zsinagóga mellett. Az Izraelsarok nevű múzeumban fényképek, tárgyak elevenítik fel
a városunkban élő zsidó közösség történetét. A zsidó családok életét és vallásgyakorlását szemléltető teremben egy
eredeti Tóra is látható, egy másik teremben az egykori
zsidó negyed makettjét is megtekinthetik az érdeklődők.

A hónap kiállítási tárgya az európai
hörcsög

A Maros Megyei Múzeum Természettudományi Részlege
által kezdeményezett A hónap kiállítási tárgya című sorozat keretében júliusban az európai hörcsögöt mutatják be.
A kiállított, naturalizált példányt kb. 37 éve konzerválták a
múzeum tudományos gyűjteménye részére, és 1981-ben
került a múzeum tulajdonába. Mindenkit szeretettel várnak
a Horea utca 24. szám alatti kiállításra.

Klubnap és kirándulás

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja július 26-án klubnapot tart a tagok számára. Ezt követően, július 31-ére kirándulást szerveznek Szováta –
Gyergyószentmiklós – Karácsonkő (Piatra Neamţ) – Németvásár (Târgu Neamţ) – Borszék – Maroshévíz – Szászrégen útvonalon. Feliratkozni naponta 10–13 óra között
lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám
alatti székhelyén, az emeleten.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Végre megszűnik az elszigeteltség

Elkezdődött az útjavítás

Közel egy hónapja elkezdődött a Székelysárd –
Székelymoson – Vece – Székelybő közötti 24.
számú községi út korszerűsítése, ezzel a félreeső
táj elszigetelődése is megszűnhet. A munkálatot
az idén be is fejeznék.

Gligor Róbert László

lehet ezeket küszöbölni, és a munkálat akadálymentesen haladhat.
Örülnek, reménykednek
A mellékvölgyben elterülő falvak lakossága örömmel fogadta a rég óhajtott beruházás elkezdését. A székelybői Pap
Róbert szerint ez előrelépés a falu életében, hiszen eddig
csak irigykedni tudtak, hogy máshol aszfaltút épül a félreeső településekre, és álmodoztak arról, hogy egyszer hozzájuk is eljut az új út. A munkások jól haladnak, a falu felső
részén szépen alakulnak a dolgok – állapítja meg a volt
helyi tanácsos, hozzátéve, hogy ezután a helyiek dolga lesz
karbantartani a beruházást, és a kényes aszfaltutat úgy használni a mezőgazdasági gépekkel, hogy ne rongálódjon. Azt
sem hagyja szó nélkül, hogy vannak, akik még mindig mástól várják a bői gondok orvoslását, és ezt az esőzéskor elmosott kavicstömeg is jól mutatta: egyesek a munkásoktól
várták a feltöltődött sáncok ismételt kitakarítását, mintsem
lapátot ragadtak volna. Ettől függetlenül a lakosság örül,
hogy megérte ezt a pillanatot is, bár a Marosvásárhelyre naponta ingázó fiatalember felteszi a kérdést, hogy vajon hányan fogják választani a Sárd felé kerülő 22 kilométeres
aszfaltutat az Agárdon átvezető 12 kilométeres kövezett
úttal szemben, hogy eljussanak a megyeközpontba.
Bár felvetésében van némi igazság, a völgy alsóbb településein mégis feltétel nélkül örülnek az útnak, hiszen sokkal könnyebben bejuthatnak Nyárádszeredába is elintézni
ügyes-bajos dolgaikat, és az autók javítására sem kell majd
annyit költeni, mint eddig – véli a mosoni Szántó Tibor volt
helyi tanácsos. Régen várnak erre a munkálatra, és azt is remélik, hogy a jobb közlekedési lehetőségek az elszigeteltség megszűnését és az ingatlanok árának elmozdulását is
eredményezni fogják – tette hozzá a nyugdíjas férfi.

Rég óhajtott beruházás vette kezdetét: a Székelysárdot
Székelybővel és Marosagárddal összekötő községi út
mintegy hét és fél kilométeres szakaszának leaszfaltozását indította el a nyárádszeredai önkormányzat. A 6,7
millió lej értékű támogatási szerződést tavaly novemberben írta alá a városvezetés a fejlesztési minisztériummal,
majd következett egy szinte fél évig elhúzódó közbeszerzési eljárás, amelyre hét cég nyújtotta be részvételi dokumentációját, végül áprilisban egy marosvásárhelyi
vállakozással kötötték meg az ötmillió lej értékű kivitelezési szerződést.
Jó ütemben haladnak
A munkálatok el is kezdődtek, a cég egyrészt a falvak
közötti útszakaszon a sáncok megfelelő kiásásán dolgozik,
másrészt Székelybőben folynak látványosabb munkálatok:
kibetonozzák a sáncokat és alapozzák az utat. Tóth Sándor
polgármestertől megtudtuk, hogy a tervben csak részlegesen szerepelt a sáncok betonozása és bejárati hidak építése,
ezért most azon dolgozik a tervező, hogy módosítsák az eredeti elképzelést, és a településeken belül (Sárdon a megyei
úttól a falu felső végéig, Mosonban az átvonuló útszakasz
mentén, Vecében a központig, Bőben a falu felső végéig)
minden porta előtt egységes bejárati híd épüljön, és a sáncokat kibetonozzák. Erre a törvény lehetőséget ad, és
anyagi keret is van rá,
ugyanis a közbeszerzési
eljárás nyomán nem kelt
el teljesen a minisztériumtól leszerződött öszszeg, a különbözetet
pedig fel lehet használni
erre a célra. Az elöljáró
elégedett a munkálatok
ütemével, és azt ígéri:
ha az időjárás is kedvező marad, akkor heteken belül megkezdhetik
az első aszfaltréteg leterítését Bőtől Vece irányába. A kivitelezést
egy kis időre az időjárás
már késleltette: nemrég
egy felhőszakadás következtében a völgyön
lefutó patak felduzzadt,
és elöntötte a az utat, a
lefektetett felső, lazább
kavicsos-homokos réteget pedig elmosta.
Habár ilyen helyzetekre
nem számítottak, ki Megjelentek a munkagépek – hamarosan aszfaltút is vezet a félreeső falvakba

Pályázat járdásításra

A sóváradi önkormányzat a Leader Akciócsoportnál pályázik járdaépítésre. Valamikor volt járda az út egyik oldalán, de nem volt folyamatos, hanem cikcakkban egyik
oldalon, majd gyalogátjáró következett, és a másik oldalon
folytatódott.
A beruházás összértéke 105.959 euró, ebből az uniós támogatás több mint 64 ezer euró, és 41.803 euró az önrész.
„A szerződést aláírtuk, a pályázat sikeres volt, megvan az
előtanulmány, most készítjük a kivitelezési tervet. Mivel
forgalomkorlátozás lesz a munkálatok idején, a megyei
rendőrségre kellett leadjunk egy dokumentációt, hogy láttamozzák és írják be, hogy hol, mely időszakokban az út
melyik felén lehet dolgozni. Utána mehetünk a terveket en-

RENDEZVÉNYEK
Találkozó és évfordulós ünnepség
Ádámoson

Július 21-én, szombaton kerül sor Ádámoson az V.
Egyházköri Találkozóra, július 22-én, vasárnap pedig
az unitárius templom fennállásának 500. évfordulóját
ünneplik az Ádámosi Unitárius Egyházközség szerve-

Fotó: Gligor Róbert László

gedélyeztetni a brassói útügyhöz, mert a bizottság ott ül
össze. A rendőrségen vagyunk elakadva, mert személyzethiánnyal küszködnek, egyszóval nagy a bürokrácia.
A járdásítás a templomon alul indulna, mert ott van az iskola, az óvoda, meg egy üzlet is, ahonnan a gyermekek vásárolnak. Tehát az üzlettől indulna mind a két oldalon, az egyik
oldalon fedett sáncok lesznek, a másikon járda. És fel egészen
a Faluútjáig, jobb kéz felől érinti a buszmegállókat, a bal oldalon feljövünk a fedett sánccal a kritikus helyekig, onnan
aztán akár önerőből is elkészíthetjük a járdákat menetirányban
Szováta felé” – tájékoztatott Biró Csaba polgármester.
A helyi tanácsnak az az elgondolása, hogy ami nem fér
bele a pályázatba, azt önerőből oldják meg. (mózes)
zésében. A szombati szabadtéri rendezvény a községközpont általános iskolájának az udvarán zajlik 9
órai kezdettel. A templom fennállásának 500. évfordulójára szervezett megemlékezés 13 órakor kezdődik ünnepi istentisztelettel és úrvacsoraosztással,
amit kopjafaavatás és szeretetvendégség követ. A
részvételi szándékot július 10-éig lehet jelezni a
0740-169-059-es
telefonszámon
vagy
az
adamos_unit@yahoo.com e-mail-címen.
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Nem lát komoly okot az elnök
felfüggesztésére az RMDSZ

Nem lát komoly okot Iohannis felfüggesztésére az
RMDSZ – nyilatkozta pénteken Cseke Attila, a szövetség szenátusi frakcióvezetője, miután Liviu Dragnea kijelentette: az államfő felfüggesztése komoly
opció kell legyen. „Hivatalosan nem tudunk róla, hogy
a kormánykoalíciónak ilyen szándéka lenne, de mi
már elmondtuk, hogy szerintünk nincs szükség a Románia elnökének felfüggesztését célzó eljárás elindítására. Ma nem látjuk azt a komoly okot, az
alkotmány súlyos megsértését, amely az alaptörvény
szerint egy ilyen eljárás elindításának kritériuma” –
mondta az RFI-nek Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának elnöke. Hozzátette: az Alkotmánybíróság (Ab) döntései kötelező érvényűek, de az
államfőt nem köti határidő Laura Codruţa Kövesinek,
a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) főügyészének
a leváltása kapcsán. (Mediafax)

Ma osztják szét a középiskolás
helyeket
(Folytatás az 1. oldalról)
Nyilatkozatok után látogatóban
A repülőtér felújítási munkálatairól,
amelyeket a repülőtéren ismertettek, olvasóink már tudomást szerezhettek, hiszen a június 25-i első charterjárat
repülőgépének leszállását követően ismertettük a részleteket. Köztudott, hogy
2016. november 17-én a kifutópálya nem
megfelelő állapota miatt a WizzAir kivonult Marosvásárhelyről, és ezzel megszűnt a légi utasszállító forgalom. A
felújítási szerződést 2017. szeptemberében írták alá, de az időjárási viszonyok
miatt decemberben a munkálatokat fel
kellett függeszteni, és csak ez év március
15-én folytathatták. A munkálatokat június 21-én adták át, a hatóság 25-én adta
meg az engedélyt, és aznap le is szállt az
első repülőgép. A munkálatokat a PORR
Construct és a Geiger Transilvania cégek
által alkotott társulás végezte. A kivitelezési munkálatok értéke 56,7 millió lej,
amelyből 50 millió kormányfinanszírozásból származik. A kifutópálya jelenleg
jobb minőségű, mint ahogyan azt tervezték, teherbíró képessége 25-ről 70-es
nagyságrendű lett.
A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőteret 1968-ban építették. Az eltelt 50
év alatt mostanig egyszer sem hajtottak
végre nagyobb szabású felújítást.
A sajtótájékoztatón valamennyi résztvevő örömét fejezte ki, hogy megvalósulhatott ez a nagy beruházás, amely a
régió gazdasági, turisztikai fellendülését
hivatott szolgálni.
Nicolae Burnete miniszter kiemelte a
Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér
fontosságát, és hangsúlyozta, hogy a kormány számára fontosak a szállítási infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó
beruházások.
„Öröm számomra, hogy ma itt lehetek, mert nagy dolog az, ami itt a marosvásárhelyi repülőtéren megvalósult. Ez a
repülőtér fontos Marosvásárhelynek, Erdélynek és Romániának. A kormány jelentős anyagi támogatással járult hozzá
ehhez a beruházáshoz, és ez is mutatja,
hogy a kormány számára fontosak az infrastrukturális beruházások, és tesz is
azért, hogy ezek megvalósuljanak. Azt
kívánom, hogy a marosvásárhelyi repü-

lőtér kerüljön az ország legjobbjainak
sorába” – mondta Nicolae Burnete miniszter.
A meghívottak és a sajtó munkatársai
látogatást tehettek a felújított kifutópályán. Bár úgy tűnt, nincs sok látnivaló
egy széles betonpályán, mégis a fényjelzésekkel kivilágított vadonatúj pálya élményt tudott nyújtani.
500 méterrel növelik a pálya hosszát
A repülőtér „ünneplőbe öltözött”
hangárjában Peti András igazgató ismertette a következő 50 évre szóló fejlesztési
stratégiát. A megvalósíthatósági előtanulmány a repülőtér kifutópályájának
felújításával párhuzamosan készült. A
dokumentum 26 célkitűzést fogalmaz
meg, amelyek 50 éves távlatban határozzák meg a repülőtér fejlesztési irányvonalait. A megfogalmazott célok
igazodnak azokhoz a célkitűzésekhez,
amelyeket Románia 2016-ban elfogadott
általános közlekedési mesterterve tartalmaz.
A Maros Megyei Tanács célja, hogy a
marosvásárhelyi repülőtér folyamatosan
fejlődjön, ezért a megyei önkormányzat
minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy
a fejlesztési tervbe foglalt célok megvalósuljanak, hangsúlyozta Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke.
– A tanulmány egy hosszú távú stratégiai dokumentum, amely meghatározza,
hogy milyen fejlesztéseket kell végrehajtani. Huszonhat célkitűzést fogalmaz
meg, és két változatot kínál ezek megvalósítására. Az egyik munkaváltozat arra
vonatkozik, hogy hogyan lehetne minél
több fejlesztést a repülőtér jelenlegi területén belül megvalósítani, a másik változat olyan megoldásokat kínál,
amelyekhez meg kell növelni a repülőtér
területét újabb földterületek vásárlásával
és ezek beépítésével. A fejlesztések célja
egyrészt az, hogy a repülőtér hatékonyabban működjön, és az utasok elégedettebbek
legyenek
az
itteni
szolgáltatásokkal, másrészt pedig az,
hogy bővíteni tudjuk a szolgáltatások
körét – nyilatkozta Péter Ferenc.
A fejlesztési stratégia alapján a marosvásárhelyi repülőtér négy megvalósíthatósági tanulmányt rendelt meg: az egyik
a kifutópálya 2000 méterről 2500 méterre való meghosszabbítására vonatko-
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zik, Kerelőszentpál irányába, a második
tanulmány a repülőgépek parkolóhelyének növelését célozná a két létező parkoló összekötésével vagy egy új
parkoló kialakításával. A harmadik tanulmány az utasterminál fejlesztésére
vonatkozik két munkaváltozattal, a jelenlegi terminál bővítésével vagy egy új
terminál építésével. A negyedik tanulmány a magánrepülők, üzleti repülők és
sürgősségi orvosi repülőjáratok kiszolgálását célozza egy új hangár, új repülőparkoló
és új gördülőpályák
építésével.
Az első három beruházás fejlesztési
célként szerepel az általános közlekedési
mestertervben is, így ezek megvalósításáért lehet uniós pénzekre pályázni. A
többi fejlesztésre egyelőre nincsenek lehívható uniós források.
A már felsorolt fejlesztések mellett a
repülőtér hosszú távú stratégiájában szerepel többek között az elektromos üzem
bővítése, egy garázs építése a tűzoltóautók számára, a cargoszolgáltatásokhoz
szükséges infrastruktúra kialakítása, a
reptérihulladék-menedzsment, tárolóhely kialakítása üzemanyag és kenőanyagok számára.
– Mindezek új beruházásokat feltételeznek. Azért készítettük el a hosszú távú
fejlesztési stratégiát, hogy harmonikusan
lehessen fejleszteni a marosvásárhelyi
repülőteret, már amennyiben az utánunk
következő vezetők is ezt a stratégiát fogják követni. A tanulmány 50 éves távlatra
vetíti előre a repülőtér fejlesztéséhez
szükséges lépéseket, és ez megkönnyíti
számunkra a beruházások tervezését.
Fontos, hogy rövid időn belül elkészüljön annak a három beruházásnak a megvalósíthatósági tanulmánya, amelyekre
uniós pénzeket lehet lehívni, hogy mielőbb benyújthassuk a pályázatunkat. A
többi beruházás megvalósítását egyelőre csak saját forrásokra és kormánytámogatásokra alapozva tervezhetjük
– mondta Peti András, a Transilvania
Repülőtér vezetője, és azt is bejelentette, hogy rövidesen új járat indításáról számolhat be. Jelenleg az antalyai
charterjárat, a dortmundi és memmingeni WizzAir-járat üzemel, majd szeptemberben következik a budapesti és a
londoni is.

Hétfőn tartják a nyolcadik osztályt végzett tanulók
első számítógépes elosztását az általuk bejelölt középiskolai helyekre. A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv értelmében a kilencedik osztályba
jelentkezők július 10-e és 13-a között iratkozhatnak
be abba az oktatási intézménybe, ahova a számítógépes elosztás révén bekerültek. A második elosztásra szeptember 7-én kerül sor. Ezen azok vesznek
majd részt, akik az első szakaszra nem jelentkeztek
vagy nem jutottak helyhez, illetve akiknek pótvizsgázniuk kell valamilyen tantárgyból. (Agerpres)

Román film nyerte
a Kristályglóbuszt

Radu Jude rendező Nem érdekel, ha barbárokként
vonulunk be a történelembe (Îmi este indiferent dacă
în istorie vom intra ca barbari) című filmje kapta
szombat este a Karlovy Vary-i nemzetközi filmfesztivál fődíját, a Kristályglóbuszt. Ez az első román nagyjátékfilm, amelyet a rangos elismeréssel tüntetnek ki.
Radu Jude alkotása a fesztivál fődíja mellett az Europa Cinemas hálózat kitüntetését, az Europa Cinemas Labelt is elnyerte – derül ki az Agerpres
hírügynökségnek küldött közleményből. A romániai
mozikban szeptember 28-ától vetítik a díjnyertes alkotást. (Agerpres)

Légi bemutató közben zuhant le
egy Lancer

Meghalt a Feteşti közelében, légi bemutató közben
lezuhant MiG 21 Lancer típusú repülőgép pilótája –
közölte a védelmi minisztérium. Florin Rotaru őrnagy
36 éves volt – írja az Agerpres. A MiG 21 LanceR típusú repülőgép szombaton 13 óra 30 perc körül zuhant le, a borceai (Călăraşi megye) légi bázison
szervezett bemutató közben. A védelmi minisztérium
vezetősége részvétét fejezi ki a gyászoló családnak.
A szaktárca közlése értelmében Mihai Fifor tárcavezető is a baleset helyszínére sietett. (Agerpres)

Meddig tart
Vásárhely központja?

(Folytatás az 1. oldalról)
igaz, gondoltam, aztán észrevettem, hogy a parkolóbérlet leesett a műszerfalról. Valószínűleg ezért büntettek
meg – nyugtattam meg magam, bár ahol a bérletet váltottam, azt ígérték, hogy a kocsi száma alapján ellenőrizni tudják, hogy van-e bérlet váltva vagy nincs.
Ekkor láttam meg a büntetéseket kitűző helyi rendőrt,
aki az előttem nem messze álló táblára mutatva közölte,
hogy a Horea utcában a nyomdához vezető fedett átjáróig tart a 0-s övezet, tehát a bérlet ellenére parkolójegyet kellett volna váltanom. A továbbiakban
felvilágosított, hogy a központ a Rózsák teréről kiinduló
utcákat is jelenti az első útkereszteződésekig. A Bolyai
utcát a Márton Áronig, a Bartók Bélát a Színház térig,
és így tovább, amit piros csíkos tábla jelez. Később,
ahogy gyülekeztek a „delikvensek”, kiderült, hogy nem
én vagyok az egyetlen, aki nem tanulmányozta elég alaposan a parkolással kapcsolatos tudnivalókat, és a táblákat sem nézegeti elég sűrűn.
Bár vannak országos jelentőségű aktuális események,
ez a jegyzet azért íródott, hogy figyelmeztesse a parkolóbérletet váltott gépkocsivezető olvasóinkat, hogy a
központ Marosvásárhelyen nem csak a Rózsák terét jelenti, ezért legyenek figyelmesek, hogy hol áll a 0-s övezet végét jelentő tábla.
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Háromszoros túljelentkezés

Bővítenék a marosszentgyörgyi bölcsődét

Bővíteni fogják a marosszentgyörgyi bölcsődét, ugyanis a
napokban lezárult jelentkezési időszak azt bizonyítja,
hogy háromszor nagyobb az
igény, mint a 60 férőhelyes
ajánlat – fejtette ki lapunknak Sófalvi Szabolcs polgármester.

Menyhárt Borbála

A nagyközség vezetője elégedetten nyugtázta, a túljelentkezés
egyértelműen azt igazolja, hogy jó
ötlet volt a bölcsőde megépítése
Marosszentgyörgyön, annak ellenére, hogy a bölcsődék általában
városokban és nem községekben
vagy falvakban működnek.
– Mivel sok gyerek születik községünkben, szükséges, hogy ezáltal
is támogassuk a családokat, hogy
miután lejárt az édesanya gyermeknevelési szabadsága, biztonságos,
családias környezetben lehessenek
a gyerekek. Az is egy rendkívül pozitív dolog, hogy nemrég döntés
született a parlamentben, miszerint
támogatni fogják a bölcsődék működését, eddig ugyanis a költségek
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80 százalékát a polgármesteri hivatalok kellett biztosítsák.
A kimutatások szerint csupán 38
bölcsőde működik az egész országban, ami ijesztően kevés, a közeljövőben viszont pályázni lehet majd
bölcsődeépítésre és -bővítésre, ezeket a lehetőségeket szeretnénk kihasználni, hogy bővítsük a
marosszentgyörgyi Angyalka bölcsődét is – szögezte le az elöljáró.

Állami támogatás a bölcsődéknek
Végső döntéshozóként fogadta el
nemrég a szenátus az RMDSZ által
benyújtott
törvénytervezetet,
amelynek értelmében állami támogatásban részesülnek ezután a bölcsődék. Amennyiben az államfő
kihirdeti a jogszabályt, 2019-től
már nem csak önkormányzati feladat lesz a bölcsődék finanszírozása,
hanem
a
központi
költségvetésből is fordítanak pénzt

van is rá igény. Nem kitalálunk új
dolgokat, hanem odaállunk egy létező jó dolog mellé, és felkaroljuk”
– nyilatkozta az elöljáró. A második
fesztiválra jegyeket a kistérség szeredai irodájában (a művelődési ház
emeletén) lehet vásárolni vagy a
0745-098-766-os telefonszámon
foglalni.
Programok látástól kifulladásig
Idén tovább bővült az amúgy is
gazdag fesztiváli kínálat: hússzal
növekedett azoknak a játékoknak,
eszközöknek és helyeknek a száma,
ahol a gyerekek „tábori pénzt”, petákoknak nevezett falapocskákat
gyűjthettek, azaz ügyességi játékokban kellett helytállniuk, mint
hordólovaglás, célbadobás, golyóvezetés labirintusban, „parasztflipper”, diótörő és sok egyéb más.
Idén hat ókori „társasjáték” is készült a gyerekeknek, valamint tizenegy új játékszer. Az így megszerzett
petákokat szórakozásra válthatták
be az apróságok, a kézművessátraknál tevékenykedhettek, élvezhették
az elektromos autót vagy épp
igénybe vehették a talicskataxit.
Idén a táborba tizenhat kézműves
jött el, akikkel a kisgyerekek együtt
tevékenykedhettek, különböző tárgyakat készíthettek, és mindenképpen tanulhattak. Újdonság volt idén
a Tudományok Háza is, ahol Csíki
Loránd (Csipike) és társai egyszerű
fizikai, kémiai és biológiai kísérleteket végeztek a gyerekekkel, akik
ugyanitt megtudhattak olyan dolgo-

kat, hogy mi az inga, hogyan működik és milyen mozgásokat végez,
miért méter az egy méter, vagy épp
csak építkezhettek a mágneses asztalon.
A Védem térben a három nap
alatt bűvészelőadásokat, meséket és
diafilmvetítést élvezhettek a gyerekek, a szülők előadásokat hallhattak a gyerekek és felnőttek
egészségi és táplálkozási, mesélési
szokásairól, mellettük könyvtár,
mese-, ringató-, mászkáló- és játéksarok, szoptató és pelenkázó
állt a legkisebbek és a kismamák
rendelkezésére. A Waldorf-sátorban állandó sógyurmázás és rajzolás mellett ritmusos mozgás- és
népdaltanulás, mesemondás, meseszövés, dobolás zajlott, de a
természet színeivel, érdekességeivel és furcsaságaival is ismerkedhettek a gyerekek, természetdetektívesdit játszhattak.
A néptánc és népzene sem hiányzott a tábori programból, ahogyan a reggeli torna, vagy a színpadon bemutatott pénteki vásári
komédia és szombati gyermekkoncert sem. A felnőtteknek pedig jó
példákat is bemutattak a szervezők, külföldről hazatelepedett kézműves, orvos és fagylaltkészítő
fiatal családok meséltek élettapasztalatukról.
Hatalmas az érdeklődés
A rendezvény feléig, szombat
délig kedvező volt az időjárás, napsütésben, sármentesen zajlottak a

Hamarosan jön a következő fesztivál – főleg vidékieknek

Eső áztatta vidámság a Gézengúzokon

Harmadik alkalommal került
sor Nyárádszentlászlón Erdély
egyik legnagyobb hétvégi
gyermekfesztiváljára, a Gézengúzokra. Az időjárás beleszólt a programokba, de a jó
hangulatot nem tudta elrontani, sőt új „programpontnak”
is örülhettek a gyerekek.

Gligor Róbert László

Az előző két rendezvényt övező
nagy érdeklődésre való tekintettel a
szervezők úgy döntöttek, az idén
kétszer is lesz Gézengúzok fesztivál. A nyárádszeredai önkormányzattal és a Nyárádmente Kistérségi
Társulattal partnerségben a július
utolsó hétvégéjén rendezendő Nyárádmenti Fesztivál keretében egy
második gyerektáborba várják azokat, akik most nem juthattak be,
főleg Nyárád- és Küküllő menti
gyerekes családokat – ők is ugyanazt a programot fogják kapni,
ugyanolyan színvonalon – ígérték. Tóth Sándor nyárádszeredai
polgármester lapunknak elmondta:
tetszett nekik, ami itt történt az
előző években, és úgy gondolták,
hogy egy ilyen családi rendezvénynyel ki lehet bővíteni a nyárádmenti
fesztivált, hogy ne csak koncerteknek és sportversenyeknek örülhessenek az emberek, s ezzel a
programokat is ki lehet hozni Nyárádszeredából a vidék más pontjaira
is. „Minden feltétel adott hozzá, és

Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak a gyermekkoncerten
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ezekre az intézményekre. Romániában a három év alatti gyerekek
mindössze 3 százaléka jár bölcsődébe, ezzel utolsó helyen állunk
európai uniós szinten. A statisztikai
adatok is azt mutatják, hogy prioritás kell legyen a bölcsődei
nevelés helyzetének javítása,
ösztönözni kell a helyek számának
növelését, új bölcsődék létrehozását.
Novák Csaba Zoltán Maros megyei szenátor szerint a bölcsődehiány
megoldására
egységes,
koherens állami politikára van
szükség, nem lehet ezt a problémát
továbbra is kizárólag az önkormányzatok feladatának tekinteni.
– Jelenleg Romániában negyvennél kevesebb önkormányzat működtet
állami
fenntartásból
bölcsődéket, ezek többsége nagyvárosokban található. Városi környezetben is sokkal nagyobb lenne
az igény bölcsődei helyekre, több
ezer kérvény kerül várólistára, falvakban pedig még ennél is roszszabb a helyzet. A gyerekvállalást
csak úgy lehet ösztönözni, ha támogatjuk a kisgyerekes családok
boldogulását, ha segítjük az anyák
visszatérését a munkapiacra.
Ehhez pedig országszerte több
bölcsődei hely kell – hangsúlyozta
az RMDSZ oktatásügyi szakpolitikusa. Kifejtette, a szövetség törvénytervezete értelmében ezután

normatív finanszírozásban részesülnek a bölcsődék az állami költségvetésből,
ami
jelentős
támogatást jelent majd ezen intézmények működtetésére. Az egy
gyerekre kiszámolt alapot a tanügyminisztérium feladata lesz megés
átutalni
az
határozni
önkormányzatoknak. Mostanáig kizárólag az önkormányzatok feladata
volt a bölcsődék finanszírozása. Ez
jelentős anyagi megterhelést jelent
a nagyvárosok számára is, és gyakorlatilag ellehetetlenítette a bölcsődék
működtetését
a
kisvárosokban, községekben, hiszen nem rendelkeznek kellő anyagi
forrással erre a célra.
Az RMDSZ szenátora hangsúlyozta, a törvénytervezet azáltal is
igyekszik ösztönözni a bölcsődék
számának növelését, hogy az önkormányzatokon túl lehetőséget
biztosít a civil szervezeteknek, egyházaknak, jogi személyiségeknek,
hogy létrehozzanak óvoda előtti oktatási intézményeket, majd ezek is
állami normatív finanszírozásban
részesüljenek. Ugyanakkor kiemelte a törvénytervezet egy másik
pozitív hozadékát is, amely szerint
a bölcsődei nevelők, óvópedagógusok állásait ezután a tanügyminiszfinanszírozza,
és
térium
lehetőségük lesz szakmai fejlődésre is.

A petákokért meg kellett küzdeni, hogy aztán elkölthesd – például beülj az elektromos autóba

programok, játékok, ám szombat
délután jókora eső és vihar csapott
le a vidékre, ami egy picit megzavarta a jó hangulatot, és az elázott
sátrak miatt néhány család úgy
döntött, hogy estére hazaköltöznek, de így is nagyszámú táborlakó maradt, aki, mintha mi sem
történt volna, tovább élvezte a
fesztivált. A tábor mellett húzódó
gödörben az esővel jókora pocsolya képződött, aminek legjobban a
gyerekek örültek, és rögtön bele is
vetették magukat: ki alsónadrágban, ki teljesen felöltözve lubickolt a sáros vízben vagy
csúszdázott az átázott, meredek oldalon, élvezte a nem remélt, különleges „strandolást”.
Boda L. Gergely főszervezőtől
megtudtuk, hogy idén is a megszokott számú résztvevőt, mintegy
1800 személyt engedtek be, mert
ennél többet ezen a területen nem
tudnak fogadni: ebből mintegy 210
család lakott itt közel 190 sátorban
és 26 faházban, és mintegy 200-250
család vállalta azt, hogy naponta ingázik a tábor és lakhelye között. Az
összes jegy mindössze 70 perc alatt
(!) fogyott el internetes eladásban.
„Nagy az érdeklődés, úgy gondoljuk, hogy sokkal több hasonló rendezvényt kellene szervezni Erdély
különböző pontjain más civil szervezeteknek is, akiknek van idejük,
kapacitásuk, felkészültségük erre,
mert nekünk is könnyebb volna” –
adott hangot véleményének a főszervező, aki szerint az egyik legnagyobb gond „megküzdeni”
azokkal, akiket nem tudtak már beengedni. Nagyon elfáradtak, de
összeszedik magukat, és három hét
múlva megszervezik a második
Gézengúzokat is, majd a két tábor
után levonják a következtetéseket,
és eldöntik, hogy hogyan tovább.
Van már elképzelésük, de ebben a
formában már biztosan nem lesz

több gyerekfesztivál – már belefáradtak abba, hogy olyan emberekkel „küzdjenek”, akik nem akarnak
alkalmazkodni a szervezőkhöz és a
szabályokhoz, nem értik meg, hogy
ez nem egy profitorientált rendezvény, és akik nem tisztelik azt, hogy
néhány személy hónapokig dolgozik azon, hogy minimális összegért
sokaknak maradandó élményt
nyújtson.
Az eső sem tudta elmosni
a jókedvet
Hogy minden bosszúság – akár
időjárás, akár emberi vagy műszaki
hiba okozta – ellenére megérte a
Gézengúzok fesztivált megszervezni, arról a résztvevők tanúskodnak. A szomszédos Szentháromságról H.T. és családja mindhárom
rendezvényen részt vett, és nagyon
jól érezte magát – mutat a feje búbjáig sáros-lucskos, de önfeledten
játszó, boldog gyermekére. Albert
Kinga családja Sepsiszentgyörgyről
érkezik minden évben. Fontosnak
tartják, hogy találkozzanak olyan
barátaikkal, akikkel amúgy nagyon
ritkán futnak össze, és gyerekeik is
nagyon élvezik a sátrazást, a család
pedig – háta mögött egy csapattal –
kiemelten támogatja az olyan magyar rendezvényeket, ahol a találkozás, az együttlét a fontos, és
ilyen a Gézengúzok is. Hasonlóan
vélekedett dr. Vass Levente parlamenti képviselő, aki családjával
hol sátorral, hol ingázva, de mindhárom rendezvényen részt vett, és
ezt lelkesen támogatják. Nagyon jó
dolog, a gyerekek is jól érzik magukat, hiánypótló, laza rendezvény, sok mosolygós embert lehet
látni, a gyerekek pedig felszabadultan játszanak, és az eső sem
tudja szétverni ezt a jókevet, jó
hangulatot – vélekedik, és a szervező csapatot dicsérve hozzáteszi:
több hasonló rendezvény kellene a
térségben.
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A 90 éves nőszövetség ünnepe

Az Erdélyi Református EgyNőszövetsége
házkerület
megalakulásának 90. és az
erdélyi vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulója
jegyében zajlott az idei bonyhai családi nap. Ahol az Úrnak
lelke, ott a szabadság! – hirdette a rendezvény vezérigéje, melynek hívására idén
is benépesült Árva Bethlen
Kata kastélykertje. Erdély
minden tájáról érkeztek csoportok, hogy közösen élhessék át az ünnepi együttlét
örömét.

Kastélynap Bonyhán

ként sok édesanya számára! Ezzel
ellentétben a mai világ tele van az
élet elutasításával. Pedig az élet Istené! Az emberiség legvéresebb
századában, a huszadik században,
a két világháború 250 millió ember-

– A családellenes Európában a
Szentlélek szabadságával az élet,
a gyermekáldás mellett kell állnunk! A jövő az édesanyák kezében van! – fogalmazott a
lelkipásztor.

Istentisztelet után úrvacsoraosztásra került sor, amelyet több lelkipásztor szolgáltatott ki a népes
gyülekezetnek.
Öröm, hogy megújul a kastély
Borsos Melinda, az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségének elnöke köszöntötte a kettős
jubileum jegyében zajló rendezvény többféle felekezetű résztvevőit.
– A vallásszabadság 450. évében
jó nekünk szabadon imádkozni,
buzdító énekeket énekelni! Az emberi természet leghőbb vágya a szabadság, nem szeretünk igában élni.
A kastélynap programjai a Korintusiakhoz írt II. levélből vett ige kijelentését tükrözik: Ahol az Úrnak
lelke, ott a szabadság!
A nőszövetség elnöke röviden ismertette a 90 éve alakult nőszövetség történetét. A szétszabdalt
magyar nemzet reményvesztettségben próbált újra építkezni, új szervezeteket létrehozni. Az 1928-ban
alakult nőszövetség is ezt a szerepet
hivatott betölteni Makkai Sándor
püspök és felesége kezdeményezésére. A nőszövetség 1948-ig dolgozhatott, aztán betiltották. 1992.
július 7-én, 26 éve Kolozsváron dr.
Csiha Kálmánné Nagy Emese kezdeményezésére újraalakult, és a református egyház keretében a lelki
élet, a diakónia, a kultúra terén

Mezey Sarolta

A jövő az édesanyák döntésén
múlik
A történelem során szebb napokat megélt Bethlen-kastélypark
megtelt élettel, a kastély mellett felállított színpad előtti téren sátrak és
széksorok sorjáztak, a nőszövetségi
küldöttségek zászlókkal vonultak
fel, aminek látványa is felemelő
mozzanata volt a rendezvénynek.
És megszólalt az orgona, mely a
rendezvény fő eseményére, istentiszteletre hívta a résztvevőket. Ez
alkalommal Szegedi László, az Erdélyi Református Egyházkerület
generális direktora hirdetett igét. A
Mózes első és második könyvéből
felolvasott igerészek a gyermekáldás vállalásának mély üzenetét hordozták.
– Az anyaság az emberi lét
alapja. Az anyaság Erdélyben ezelőtt 500 évvel, 90 évvel és ma is
megmaradásunknak, a gyermekáldás nemzetünk egyetlen záloga! Az
anya nemcsak biológiai fogalom,
hanem lelki minőség is! Ahol gyermekáldás van, ott élet van, a közösség növekszik! A zsidó nép
egyiptomi szabadulása Mózes születésével, az Újszövetségben a bűnből való szabadulás is egy gyermek,
Jézus születésével kezdődött. A családra, az édesanyai szeretetre, a
gyermekvállalásra helyezzük a
hangsúlyt, amelyek Isten ajándékai.
Ahol a Szentlélek munkálkodik, ott
a szabadság! Kérdés, hogy az édesanyák mit kezdenek a szabadsággal,
vállalják-e a gyermekáldást? Mózes
anyja drámai harcot folytatott a
gyermekéért, hite szolgáljon példa-

életet követelt. De békeidőkben 350
millió abortuszt hajtottak végre Európában és 200 milliót Amerikában.
Magyarországon hatmillió meg nem
született gyermeket sirathatunk. Mi
ártott többet nemzetünknek? A véres
háborúk, vagy ami ma is folyik,
amikor minden negyedik megfogant
gyermek nem születik meg? A legnagyobb kérdés tehát: az élet vagy a
halál mellett döntünk? – fogalmazott
Szegedi László missziói előadó, hozzátéve, hogy Árva Bethlen Kata kastélyának árnyékában példaképeket
kell keresni, s ez éppen a nagyasszony
lehet, aki akkor is vállalta az anyaságot, amikor gyermekei fenyegetettségben éltek, elvették őket tőle, s a
vallásszabadság ellenére erőszakkal
katolikus kolostorba vitték. Ahogy ő
is tette, meg kell adni az esélyt, hogy
megszülessenek a gyermekek! Fel
kell számolni az „egykézés” mentalitását, ami mellett az anyagi jólét érdekében döntenek több erdélyi és
magyarországi településen.

Fotó: Kiss Gábor
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végez szolgálatot a nők áldozatos
munkája révén. A szervezet nemcsak idős asszonyok egyesülete,
hanem egyre több fiatal is bekapcsolódik a tevékenységekbe, amit a
bonyhai kastélynapon is tapasztalhattunk! A nőszövetség Erdély legeredményesebb
önkéntes
szervezete. Tagságuk becslések szerint több mint tízezret számlál. Mindig ott vannak, ahol elkel a segítség.
Jelmondatuk: az életnek értelmet
csak a szolgálat adhat!
A nőszövetség elnöke kitért arra,
hogyan vették birtokba 2013-ban a
Bethlen-kastélyt, milyen próbálkozásaik voltak megmentésére, hogyan szerveződött köréje a
református közösség. Idén az elnöknő arról számolhatott be, hogy
Kató Béla püspök javaslatára több
mint hatezer aláírást gyűjtöttek a
nőszövetségi tagoktól azzal a szándékkal, hogy Orbán Viktor miniszterelnök segítségét kérjék a kastély
felújításához. A kérés meghallgatásra talált, s a projekt kivitelezése
sínen van. Ennek megvalósításával
egy erős református központ létesül
Bonyhán.
Színes előadások és programok
Istentisztelet után előadásokra,
színes programokra került sor. Lengyelné dr. Püsök Sarolta, a BBTE
előadótanára A református ember
szabadsága címmel, míg dr. Kiss
Jenő teológiai tanár Szabadság a
házasságban címmel tartott előadást. Köszöntőt mondott többek
között Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, Varga Edömér,
Bonyha
alpolgármestere.
A
kastélyudvarban zsoltáréneklés,
imaösvény, gyermekfoglalkozás,
ifjúsági programok és vásár is
volt. Itt kézműves termékeket, természetes alapanyagú élelmiszereket, teafüveket, mézet, süteményeket kínáltak.
A rendezvényt a tamásfalvi férfikórus koncertje zárta.
A műsort Székely Ella, a Küküllői Egyházmegye nőszövetségének
képviselője vezette, a kántori szolgálatot a marosludasi kántor, Czirmay Izabella végezte.
A fesztivál jellegű kastélynap, református hitépítő, közösségformáló
jellegén túl, jó lehetőséget adott az
erdélyi és a Kárpát-medence különböző régióiból, sőt a Kárpátokon
túlról érkező asszonyok találkozására, ami egyedi rendezvénnyé tette
a bonyhai kastélynapot.
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Bíró Csaba: Az igényeket kell a lehetőségekhez szabni, nem fordítva
A Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete (RMGE) Maros
megyei szervezetéhez tartozik a Sóváradi Gazdakör is,
amelynek a kezdetektől Bíró
Csaba, a község polgármestere az elnöke. Elmondta,
hogy gazdálkodó társaikkal
közösen, a jobb gazdálkodás
reményében alapították meg
a szervezetet. Sokan indultak,
kevesen maradtak, de minden
nehézség ellenére a mai napig
működik.

Tagság nélkül nehéz működtetni a gazdakört

Mózes Edith

– Mikor alapították meg a gazdakört? – kérdeztük beszélgetésünk
elején az elnöktől.
– 1993-ban alakult meg. Akkor
még nem rendelkeztünk jogi személyiséggel, 2002-ben váltunk jogi
személyiséggel rendelkező egyesületté, amikor a Maros megyei
RMGE, bár nem vált le az országos
szervezetről, saját jogi státuszt kért.
Ezt követően jelentkeztek be a gazdakörök mint külön jogi személyiséggel rendelkező leányszervezetek. Ez egyrészt pluszteher, másrészt azonban a saját problémáinkat
mi magunk oldhatjuk meg törvényesen.
– Hány tagjuk van?
– 142 taggal alakultunk meg, jelenleg tíz olyan gazdálkodó tartozik
hozzánk, aki még úgy érzi, hogy a
szervezethez kell tartozni. Annak
idején kötelező volt valamilyen
gazdaegyesülethez tartozni. Ezért
jött létre például a szarvasmarhatartó egyesület, mert akkor az
APIA-s (kifizetési ügynökségek)
pénzekhez csak úgy lehetett hozzájutni, ha egy szervezetnek tagja voltál. A juhászegyesületek azért jöttek
létre, mert a juhállományra adott támogatást azok kapták, akik igazolni
tudták, hogy egy szakmai szervezethez tartoznak.
A Romániai Magyar Gazdák
Egyesületét nem a pénzbeli támogatásért hoztuk létre. A fő célunk az
volt, hogy továbbképzőket, felkészítőket szervezzünk, és tudást adjunk az embereknek, gépköröket
hozzunk létre, hogy ne mindenki
vásárolja meg ugyanazt a gépet,
hanem egy közösség vásároljon egy
nagyobb teljesítményű gépet és azt
közösen használják.
Ezeket az elképzeléseket sajnos
nem tudtuk mind megvalósítani.
Többször megpróbáltunk gépkört
létrehozni, de nem sikerült, mert az
emberek azt mondták: ha neked

van, legyen nekem is. Foglalkozni
szerettünk volna a szervezett értékesítéssel is, akár szövetkezeti formában, hogy az egyesületen
keresztül, többen összetársulva, közösen összeadva a termékeinket,
közösen dobjuk piacra, és ily
módon jobb árat tudjunk kialkudni
a felvásárlótól. Nem sikerült ez
sem, mert az emberek nem bíznak
meg egymásban. Nem azt látják,
hogy így folyamatosan, jobb árban
tudnak értékesíteni, hanem a pillanatnyi nyereséget látják csupán. Kitartásra és bizalomra lenne szükség
ahhoz, hogy megértsék, sokkal jobban járnak, ha egész évben ugyanazon az áron adják el a termékeiket.
Mert nem lehet szerződést kötni kisebb mennyiségre és bizonytalan
időszakokra. Sajnos az emberek
mentalitását megváltoztatni a legnehezebb. Ebből is kitűnik, hogy a
140 gazdálkodóból miért maradt tíz
a gazdakörben. A rendszerváltás
után mindenki nekifogott gazdálkodni. Mára azonban a településünkön
alig
tíz-tizenketten
gazdálkodnak nagyban. A többiek
megművelik a háztájit, esetleg 5-10
árat a külső területből. De nem többet. A településen található 2.700
hektárból 600 hektár van megművelve, a többi parlagon van. Nem
művelik az emberek, nem kaszálják, a hely bebozótosodik, bebokrosodik, s maholnap használatlan
területnek kell nyilvánítani.
– Erre is volt törvény, hogy büntetést rónak ki azokra, akik nem művelik meg a földet…
– Törvény volt, csak nem alkalmazták. A 18-as földtörvény szerint
ki kellett mérni a földet, ami nem
történt meg, nem helyezték tulajdonba. Úgy szólt, hogy ha az első

évben nem műveli meg a tulajdonos, felszólítást kap, ha a második
évben sem műveli meg, megbüntetik, harmadik évben meg elveszik a
földet. Ez viszont sértette az emberi
jogokat, nem kötelezhető senki,
nem lehet ráerőszakolni, hogy mit
csináljon a saját tulajdonával. Ezért
nem is tartották be a törvényt, és a
baj az, hogy sokan nem is akarják
megművelni a földeket.
– Olyan nem történt, hogy a lemorzsolódottak közül valaki egy idő
után visszatért a gazdakörbe?
– Nem, mert akik ezelőtt 28
évvel gazdálkodtak, kiöregedtek,
már nincs ehhez erejük. Ellenben
van jó néhány fiatal gazdálkodó a
faluban, akik nagyban gazdálkodnak, és ebből élnek. Vannak 10-20
szarvasmarhával rendelkező gazdák, van akinek 300 darab juha van.
Vannak persze idősebbek, de kevesen, akik csak egy tehenet tartanak
otthon. ’93-ban alakult az egyesület, akkor a településen 600 szarvasmarha volt, most talán 120 van,
lehet 150 a borjakkal együtt.
– Termesztenek-e gabonaféléket,
zöldséget, gyümölcsöt?
– Gabonatermesztés nincs Sóváradon, a vadállomány miatt nem
lehet termelni, sőt már a kaszálók,
legelők is veszélyben vannak. A tavasszal vadkárfelmérést kértünk a
kaszálókra, mert ezeket a területeket is úgy összetúrták a vaddisznók
meg a medvék, hogy nem lehet kaszálni. Nemrég kaptunk választ a
minisztériumtól, hogy leellenőrizték a vadászegyesületeket, azok etetik az állatokat, probléma nincs. De
termeszteni sehol nem lehet. Ez óriási gond, ez is oka annak, hogy az
emberek nem akarnak gazdálkodni.
– Van egyáltalán olyan termesz-

tett növény, amiben a vadak nem
tesznek kárt?
– Olyasmit kellene termeszteni,
amit a vadak nem támadnak meg.
Ezt szajkózom ’96-tól, mert én silókukoricát termesztettem addig is,
cukorcirkot is akkor hoztam elsőként az országba. És a tavaly volt az
első év, amikor hét vadásszal nem
tudtuk megőrizni silózásig a termést. A medve belement, levert belőle egy darabot, arra rákapott a
vaddisznó, utána már nem volt

megállás. Egy hektáron lelőttünk
egy vaddisznót, a másik táblában
már benne volt egy másik csorda.
Itt, a falu közepén. Négy hektár van
bevetve, három kisebb darabban,
egymás mellett vannak, csak az út
választja el. Hét vadásszal próbáltuk megőrizni, megvédeni, nem sikerült. Egy hektárt teljesen levertek
a lábáról.
Most villanypásztorral körbekerítettem az egészet, kapukat készítettünk, hogy lehessen átjárni. De az
emberek is hanyagok, bár felírtam
a táblákra, hogy a kaput csukják be
maguk után, mégis – figyelmetlenségből vagy rosszindulatból – úgy
hagyják.
– Másfelől pedig mindent nem
lehet bekeríteni.
– A szarvasnak 3 méteres kerítést
kellene csinálni, s még azon is átugrik. Most szójám van vetve, 11 szarvas benne van, másik helyen ott van
a vaddisznó, a medve. Az emberek
már nem mernek a mezőn járni,
akárhová mész, találkozol medvével.
– Nappal is?
– Nappal is. Már nem kuriózum,
ha látsz egy medvét. Arra kell vigyázni, hogy idejében észrevegyük,
lehessen elmenekülni. Lássam én
meg hamarabb, mint ő engem.
Voltak a pataknál bélyegezni, a
bocsok fenn voltak a fán, a brigadérosné benn maradt az autóban, a
medve meg kint „őrizte”. Mindez a

főúttól olyan 200 méterre. De
ugyanott láttunk medvét négy bocscsal.
Egy hónapja voltunk Bukarestben meghallgatáson, a miniszter
asszony is elismerte, hogy 2.000
medvével több van, mint amennyit
Románia erdőfelülete el tud tartani.
4 millió hektár erdőnk van, 100
hektár egy medvének a természetes
élőhelye, és nálunk 6400 medvét
tartanak nyilván.
A zöldek meg kiabálnak, mit
gondolunk, pályázni kell.
Csakhogy az állatpártiaknak
tenni is kellene valamit, mert nem
öröm, ha az ember arra ébred, hogy
a medve viszi a tyúkot az ólból.
Mert most már azt is elviszi, nemcsak a disznót, mint régebb, a vaddisznóról nem is szólva. A vadak
azt a kevés területet is tönkreteszik,
amit megművelnének az emberek.
Erre sajnos egyelőre még elképzelés sincs, nemhogy megoldás.
A miniszter asszony hat nagykövetségen kérdezte meg, hova, melyik országba vihetjük a medvéket?
De nem kértek belőlük, mert megtámadhatják az embereket.
Nálunk meg támadhatják, akkor
is a medvét védik. Nyugaton az embereknek van joga a medvével
szemben, nem a medvének az em-

Fotó: Kopacz András

berrel szemben, mint ahogy nálunk
van.
Amíg ezen nem változtatnak valamit, addig nem látom azt, hogy a
fiatalság vállalkozásba merjen fogni
a mezőgazdaságban. Bár fenntartom, hogy ebben az ágazatban még
rengeteg kihasználatlan lehetőség
van. Sóvárad valamikor Szováta
kertvárosa volt, zöldséggel, virággal mi láttuk el a vendégeket. De
komolyan, folyamatosan és megbízhatóan kell dolgozni.
Visszatérve a gazdakörre: ha
nincs tagság, akkor nehéz működtetni. Azért fenntartjuk megyeszinten is, folyamatosan dolgozunk. Azt
gondolom, a fiataloknak kellene
képzést biztosítani, hogy merjenek
nekifogni a gazdálkodásnak. Van
például két kertészmérnökünk, akik
szívvel-lélekkel dolgoznak, zöldséget termelnek saját használatra,
most gyümölcsöst akarnak telepíteni. Ha nekik megéri, akkor másnak is meg kell érje. A
mezőgazdaságból meg lehet élni,
csak az igényeket kell a lehetőségekhez szabni, és nem fordítva.
Minden további nélkül mondom, és
mindenkinek javaslom, hogy a gyökereinkhez kell visszatérni és a biogazdálkodást folytatni, mert az
egészségünk a legfontosabb, és ha
saját magunk megtermeljük, akkor
tudjuk, hogy mit eszünk meg. Ha
nem, megvesszük az üzletből azt,
amit mások kidobtak.
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CSM: A feljutások idénye jön? (1.)

1050.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

A marosvásárhelyi sport legfeketébb idénye
után az újrakezdés évada jöhet. A legtöbb
sportág főnixmadárként támadna fel az új Városi
Sportklubban, miután azok a klubok, amelyek
keretében működtek, finanszírozás hiányában
bebuktak. A rendszerint egyetlen sportágban érdekelt magánklubok helyére a továbbiakban
egyetlen, városi alárendeltségű klub lépne,
amely az elképzelések szerint összefogná a Marosvásárhelyen létező sportágak többségének tevékenységét. Aminek kétségtelenül megvan az
előnye, de ugyanakkor igencsak sérülékeny is ez
a felépítés…
Költségvetés decemberig. Utána?
Labdarúgás, teremlabdarúgás, férfi- és női kosárlabda, röplabda, kézilabda, vízilabda. Szinte
minden sportágban a feljutás a célkitűzés a
2018-2019-es idényben, legfeljebb néhány sajátossággal, de az előző idényhez képest mindenképpen jelentős előrelépéssel. A VSK egyelőre
ugyan csak az év végéig tudja, hogy milyen költségvetésre számíthat, hiszen a bajnoki év nem
egyezik a pénzügyi évvel, és a város költségvetésének megszavazása előtt a bajnokság második
felében nem igazán lehet biztosan számolni a támogatással. Ugyanakkor, ha a városi tanács és a
polgármesteri hivatal valóban elköteleződik a
sport támogatása mellett, akkor talán nem fordulhat elő, hogy a folytatásban pénz nélkül maradjanak a szakosztályok. Másrészt eléggé
világos az is, hogy kezdetben igencsak óvatosan
kell bánniuk a rendelkezésre álló összeggel, és
szponzorokat is keresniük kell, ha komolyabb
eredményt szeretnének elérni. Talán ha megszilárdul a VSK konstrukciója, jövőre már világosabban látszani fog, hogy mi mire elég.
Mint említettük, a feljutások idénye elé nézhetünk. A labdarúgás helyzete a többi szakosztálytól merőben eltérő (ismert, az MSE elnyerte
a 3. ligás részvételi jogot, így a városnak lesz
csapata magasabb osztályban, mint a most induló VSK-nak, miközben a többi sportágról ez
nem mondható el), így most nem megyünk bele
a részletekbe. Ami egyelőre biztosnak tűnik,
hogy a csapat a 4. ligában szeretne indulni, de
kérdés, hogy a megyei labdarúgó-egyesület befogadja-e a csapatot a megyei első osztályba, hiszen az előző években több más, újonnan indult
klub jelentkezését elfogadták, és később nem
egy esetben azzal voltak kénytelenek szembesülni a helyi és megyei focitevékenységet irányító szervezet vezetői, hogy a kiskapun
beléptetett klubok közül nagyon rövid idő alatt
többen is elálltak a további részvételtől, ráadásul
egyesek közülük menet közben tették ezt, zavart
okozva a pontvadászat menetében.

A női röplabdasport van a legjobb helyzetben.

A férfi- és női kosárlabdacsapat helyzete világos, itt az új bajnoki rendszer lehetővé teszi az
országos ligában indulást, és biztosnak tűnik,
hogy jövőre a magasabb értékcsoportba jutást
tűzik ki célul. De mi van a többiekkel?
Egyetlen csapat folytatja az élvonalban,
a női röplabda
A női röplabdacsapat a CSU Medicina helyét
veszi át, és ez az egyetlen sportág, amely a legjobbak között indulhat a következő bajnokságban is. Noha más klubról van szó, mint amely az
A1 osztályban korábban részt vett, a röplabdaszövetség lehetővé tette az indulást, hiszen az
előző idényben sem volt elég rajthoz álló csapat.
A sportági szövetség szabályzatában benne van,
hogy abban az esetben, ha hiányos a mezőny,
bármely csapatot meghívhatnak az élvonalba,
így lehet ott a Marosvásárhelyi VSK a rajtnál.
A röplabdacsapat esetében pluszbiztonságot
jelent, hogy a VSK elnöke az a Constantin Copotoiu professzor, aki a CSU Medicina tiszteletbeli elnöke volt, és a röplabda a szíve csücske.
Eközben az Egyetemi Sportklub keretében működő kiválósági központ folytatja a munkát, és
miután lehetőség nyílik együttműködési megállapodást kötni a VSK-val, a sportág ügye, úgy
tűnik, sínen van.
Ami jelenleg leszögezett dolog, hogy a VSK
kispadján ugyanaz a szerb szakember, Predrag
Zucović ül majd, aki a Medicinát is irányította.
Az ő vezetésével a csapat augusztus utolsó hetében kezdi meg a felkészülést az október közepén kezdődő bajnoki idényre.
Ami a keretet illeti, jelentős változásokra lehet
számítani. A CSU Medicina legtapasztaltabb játékosa és csapatkapitánya a múlt idényből, Roxana Iancu egészen biztosan távozik, a
Temesvári Agrolandnál folytatja. A csapat azonban nem csak a fiatalokra támaszkodik majd,
mint ahogy az utolsó helyen zárt legutóbbi
idényben. Hogy pontosan hogyan is fog kinézni
a keret, az csak augusztusban kristályosodik ki,
hisz a VSK szakosztályai is csak a napokban
kaptak fogalmat arról, hogy mennyi pénz áll a
rendelkezésre. Ami azonban bizonyosnak tűnik,
hogy most már nem érik majd be azzal, hogy játéklehetőséget adjanak a fiataloknak, hanem legalább négy légióst is leigazolnak majd, az
egyértelmű célkitűzés pedig az első hat közé kerülés, ami „feljutással” egyenértékű, mert legutóbb az alsóházba szorult a csapat. Jövőtől pedig
ismét a legjobb négy közé kerülést célozzák, ami
igen ambíciós vállalkozásnak tűnik, hiszen már
most van legalább négy olyan klub a női A1 osztály mezőnyében (Balázsfalva, Bukaresti CSM,
Temesvár, Târgovişte), amely szinte korlátlan
költségvetéssel rendelkezik, és világszínvonalú
játékosok egész sorának az aláírását szerezte meg.

Fotó: Nagy Tibor

Szakrális maraton és Szent Gellért
terepfutó verseny Maros megyei részvétellel

Az Erdélyi Mária Út Egyesület harmadik alkalommal szervezte meg a szakrális maratont, a keresztény értékek és a testi egészség megőrzése
érdekében. A zarándoklat nem verseny, hanem teljesítménytúra, olyan rendezvény, amelyen életkortól, vallástól, világnézettől, nemzetiségtől és
politikai nézettől függetlenül bárki részt vehetett,
a kezdeményezés célja az egyetértés és az európai
béke iránti elköteleződés erősítése, írták a szervezők. Az eseményen részt vett többek közt az erdő-

szentgyörgyi hosszútávfutó Csizmadi Zsolt is, aki
több társa kíséretében harmadszor is sikeresen futotta le a Korond–Mikháza távot.
Szintén szaladással kapcsolatos hír, hogy a marosvásárhelyi Szeghalmi László középtávfutó második lett az ötödik gyergyóditrói Szent Gellért
terepfutó verseny 8 kilométeres távján (a versenyzők a félmaratoni és a 8 kilométeres táv között választhattak) a 40-49 évesek kategóriájában.
Szeghalmi az open kategóriában a 6. lett. (C. A.)

Második hely
az országos úszóbajnokságon
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Sántha Nóra révén második helyet
szerzett a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub 2007-es és 2008-as születésű úszókból álló csapata a korosztály országos
bajnokságán, Brassóban. Anderka-Farkas
Kinga tanítványa 50 m pillangóúszásban
állhatott fel a dobogó második fokára,
egyébként 50 m mellen ötödik lett, az öszszesített rangsorban pedig a hetedik helyet
foglalta el. A népes mezőnyben (72 csapat
képviseletében 470 versenyző nevezett)

jó eredményt ért el még Szeghalmi Andrea tanítványa, Sárkány Melinda (2007)
– 4. helyezés 100 m mellúszásban és 6.
az 50 m mellúszásban; továbbá Gherman
Ianis (2007, 50 m hát – 8., Szeghalmi
Andrea), valamint az Anderka-Farkas
Kamilla, Butuk Zsófia, Maday Tímea,
Sántha Nóra összetételű 2008-as lányváltó (4x50 m gyorsúszás – 8., 4x50 m
vegyesúszás – 9.), emelték ki a klub közösségi oldalán közölt beszámolóban.

Czimbalmos Ferenc Attila
A valamikori Voinţa öregfiú-csapata, a
helyi Old Black hasonló korosztályú,
egykori futballisták alkotta együttese, valamint a Hargita megyei Etéd községi alakulata, az Etédi Testvériség részvételével
rendezett tornát Erdőszentgyörgyön a település polgármesteri hivatala helyi
szponzorokkal, valamint a helyi labdarúgóélet egykori kiváló labdarúgójával és
edzőjével, Gheorghe Poppal közösen.
A körmérkőzéses tornán 2x30 perces
mérkőzéseket játszottak, a pontok és a
gólkülönbség alapján alakult ki a végső
sorrend: tornagyőztes a helyi, 1981-1987es ifjúsági Akarat (Voinţa) gerincére
épülő csapat lett – amely mindkét találkozóját megnyerte – , a második helyen
az Etédi Testvériség, míg a harmadikon
az Old Black végzett.
Íme, az eredmények: Voinţa – Old
Black 2-0, Voinţa – Etédi Testvériség 21, Etédi Testvériség – Old Black 3-0.
A tornán a három alakulat a következő
felállításban játszott:
* Voinţa: Tar Balázs – kapus; Székely
Béres László, Andrei Trandafir, Mitra
László, László József, Valentin Suciu,
Darius Cociş, Sütő Béla, Balázs Gábor,
Kuri Béla, Kendi András, Kovács Kálmán, Kozma Mátyás, Ilyés Miklós (csapatkapitány), Poloţca Elek, Totó József,
Szőcs István, Samu Miklós és Vasile Jurcan – mezőnyjátékosok. Edző: Gheorghe
Pop.
* Etédi Testvériség: Máthé Attila –
kapus; Nagy Endre, Tekeres Csaba, Kovács István, Kovács Elek, Birtalan József,
Máthé Szilárd, Péter Zoltán (csapatkapitány) és Sütő Zalán – mezőnyjátékosok.
* Old Black: Dobondi András – kapus;
Birton Miklós, Székely Béres Ferenc,
Szakács Csaba, Ponyori József (csapatkapitány), Matei Roştaş, Burcsa Mihály,
Kristóf János, Csizmadi Árpád, Szekeres
Attila, Fehér Albert, Valentin Feher és
Szőcs Ferenc – mezőnyjátékosok.
A tornán nem játszott, viszont szurko-

lóként biztatta az együtteseket több volt
labdarúgó, közöttük Csizmadia Kálmán,
Fülöp Lajos (Szováta), Kozma Attila, id.
Tanti Gyula (a csapat egykori pénztárosa), ifj. Tanti Gyula, id. Keresztes Mihály, ifj. Keresztes Mihály, Fülöp László,
Borbély István és Szabó Csaba is, akik
egykoron Erdőszentgyörgyön is futballoztak.
„Ezek a játékosok mellettem nőttek fel,
én pedig mellettük öregedtem meg, de
mindegyikükre családtagként tekintek,
hiszen számtalan közös emlékünk van.
Egy biztos, mindegyikük részese az erdőszentgyörgyi
futballtörténelemnek,
amelyre valamennyien büszkék lehetünk”
– mondta el a Népújságnak a 80. életévében járó Gheorghe Pop, akit a helyi labdarúgóélet tagjai Ghiţă Popként vagy
Ghiţă „bádéként” ismernek, és a helyi futball sikerkovácsa volt.
A rendezvény végén ifj. Tanti Gyula
egykori helyi labdarúgó érmeket, okleveleket adott át a résztvevőknek, majd
közös vacsorán elevenítették fel a régmúlt
idők emlékeit.
Érdekességként megemlíthető, hogy a
torna elején a helyi Kis-Küküllő Sportegyesület 2004-es és 2006-os korosztályú
gyerekegyüttesei bemutató mérkőzésen
játszottak egymással (eredmény: 5-5). A
szovátai Csoma Ferenc (korábban teremlabdarúgó, pályafutása során játszott a
Székelyudvarhelyi FK, a Marosvásárhelyi City’us és a Sepsiszentgyörgyi Spicom együttesében is), a 2006–2008-as
korosztályú együttes edzője így összegzett lapunknak: „Ügyes, tehetséges gyerekekkel dolgozunk kollegámmal,
Ponyori Józseffel, aki a 2004–2005-ös
korosztályért felel, míg a 2011–2012-es
gyerekek korosztályával Matei Roştaş és
Teodor Vlad Eleş foglalkozik. A legkisebbek játékosan sajátítják el a futballt, és a
jővő számukra is ígéretes. Fontosnak tartom, hogy mind a klubelnök, Szász Levente-Loránd, mind az alelnök, ifj.
Keresztes Mihály, mind pedig a helyi önkormányzat támogatását élvezzük”.

Akaratból jeles
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Európa a csúcson

ciaország és Belgium érdeme. És ha
jól belegondolunk, egyikükben sem
Waterlooig visszavezethető vérvonallal rendelkező játékosok játszanak többségben...
Ez azonban nem változtat a tényen, hogy eddig a legjobb csapatoknak mutatkoztak ezen a vb-n, s
talán megkockáztatható, hogy a kettejük közötti elődöntő előre hozott
döntőnek is tekinthető. Igaz, a franciák dolgát megkönnyítette, hogy
Cavani sérülés miatt nem volt a pályán, és minden bizonnyal Uruguaynak sokkal több esélye lett volna
vele. Az elemzők többségi véleménye pedig az, hogy vele vagy nélküle, úgyis Franciaország nyert
volna. A franciáknál Griezmann és
Mbappé osztják el egymás között a
ragyogó mérkőzéseket, most az el-

zászin volt a sor, aki sokak csodálkozására teljes fapofával fogadta,
hogy remekbe szabott gólt lőtt. Ne
feledjük azonban, hogy Griezmann
az Atletico Madridban Godin és Giménez csapattársa. Nekik ígérte meg
a meccs előtt, hogy amennyiben betalál, nem fog látványosan örülni…
Ami pedig Belgiumot illeti, a Brazília elleni negyeddöntő ugyancsak
előre hozott döntőnek lett volna kikiáltható, ha a másik ágon nem lennének ott a franciák. Az viszont elég
egyértelmű, hogy a vb eddigi legmagasabb színvonalú mérkőzése volt a
kettejük találkozója. Csupa-csupa
felsőfokon emlegethető belga játékossal, kezdve Courtois-tól, aki néhány hatalmas védést mutatott be,
folytatva Fellainival, akinek a védelem előtti sepregetésén rengeteg bra-

zil akció akadt el, Hazard-ral, akinek
minden meglódulása pánikot keltett
a sárga mezesek védelmében, és Lukakuval, a masszív középcsatárral,
aki minden védelemnek hatalmas kihívást jelent. Másrészt Neymar
egyik legjobb teljesítményét nyújtotta az idei világbajnokság során
ezen a meccsen, Belgium azonban
felsőfokon játszott.
És a másik ág? Ha szabad elfogultnak lenni, akkor szerencsére
nem lesz ott az elődöntőben a vb
egyik leggyengébb csapata, Oroszország, amely büntetőkkel ugyan, de
kikapott Horvátországtól. Utóbbinak ez a második továbbjutása tizenegyesekkel, ami azért érdekes,
mert a csoportban nagyon jó focit
mutattak. Az elődöntőben azonban
Anglia számít esélyesebbnek, mi-

után úgy tűnik, bejött Gareth Southgate taktikája, aki inkább vesztett a
csoportkör utolsó fordulójában, csak
hogy könnyebb ágra kerüljön. És
végül a döntőbe juthat. Amint említettük viszont, a világbajnok az
esélylatolgatás szerint a másik elődöntőben dől el. (Drukker)

Elsőként a francia válogatott ju- gyeddöntőben 2-0-ra legyőzte Urutott be a legjobb négy közé az guay csapatát.
oroszországi labdarúgó-világbajAz első negyeddöntőn nem tudta
nokságon, mivel pénteken, a ne- vállalni a játékot az uruguayiak

egyik legjobbja, Edinson Cavani,
aki még a portugálok elleni nyolcaddöntőben szenvedett vádlisérülést. Helyén Luis Suárez mellett
Cristhian Stuaninak szavazott bizalmat a támadósorban Óscar Tabárez
szövetségi kapitány, akinek ez volt a
20. vb-mérkőzése – ezzel az örökranglista negyedik helyére jött fel.
A találkozó első negyedórája eseménytelenül telt, a 15. percben a vbn háromgólos Kylian Mbappé
fejelhetett kapura alig hét méterről,
teljesen egyedül állva, ám csúnyán
elpuskázta a lehetőséget.
A franciák labdabirtoklási fölénye
a folytatásban sem igazán szült helyzeteket, ennek ellenére a hajrában
rögzített helyzetből megszerezték a
vezetést: Varane találata azt jelentette, hogy az európaiak 1985 óta először lőttek gólt az uruguayiaknak. A
szünet előtt Martin Cáceres – ugyancsak szabadrúgás utáni – fejesénél

Hugo Lloris hatalmas bravúrral védett, így a franciák előnnyel mehettek
az öltözőbe.
A fordulás után ismét negyedórának kellett eltelnie az első komolyabb történésig: Antoine Griezmann
kísérleténél Fernando Muslera hatalmasat hibázott, így kétgólosra nőtt a
franciák előnye.
A mérkőzés utolsó harmada jobbára mezőnyjátékkal telt: az Eb-döntős franciák nem akartak, a

dél-amerikaiak pedig nem igazán
tudtak veszélyes támadást vezetni.
A franciák tizedik meccsükön maradtak veretlenek a vb-n dél-amerikai csapattal szemben, míg Uruguay
sorozatban négy, európai csapat felett aratott vb-győzelem után kapott
ki a kontinens valamely gárdájától.
Franciaország válogatottja –
amely sikerével továbbra is veretlen
a tornán – legutóbb 2006-ban jutott
el az elődöntőig.

Amikor a csoportküzdelmek első
fordulója után azt írtuk, hogy az európai csapatok fölénye érzékelhető,
még senki sem hitte volna, hogy az
elődöntőben csupán az öreg földrész
képviselői lesznek jelen. Ha viszont
csak a negyeddöntős mérkőzéseket
tekintjük, akkor ez két csapat, Fran-

A franciák jutottak elsőként az elődöntőbe

Griezmann nem túl erős, középre tartó 18 méteres lövése után Muslera olyan szerencsétlenül
paskolt bele a labdába, hogy az a saját kapujába hullott

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő: Franciaország – Uruguay
2-0 (1-0)
Nyizsnyij Novgorod, 43.319 néző, vezette: Néstor Pitana (argentin).
Gólszerzők: Varane (40.), Griezmann (61.).
Sárga lap: Hernandez (33.), Mbappé (69.), illetve Betancur (39.), Rodríguez (69.)
Franciaország: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez –
Pogba, Kante – Mbappé (88. Dembélé), Griezmann (90+3. Fekir), Tolisso (80. Nzonzi) – Giroud.
Uruguay: Muslera – Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt – Nández (73.
Urretaviscaya), Torreira, Vecino, Bentancur (59. Rodríguez) – Suárez,
Stuani (59. Maximiliano Gómez).

Huszonnyolc év után négy között az angolok, búcsúztak a svédek

Az angol válogatott bejutott az
oroszországi labdarúgó-világbajnokság elődöntőjébe, miután a
szombati negyeddöntőben 2-0-ra
legyőzte a svéd csapatot. Az 1966ban világbajnok Anglia legutóbb
1990-ben játszott vb-elődöntőt,

akkor végül a negyedik helyen zárt.
A találkozó kockázatmentes játékkal és halvány angol mezőnyfölénnyel indult, a közepes iram
mellett egyik kapu sem forgott veszélyben. A 19. percig kellett várni
az első próbálkozásra, Kane 20 méterről kevéssel lőtt a kapu
Jegyzőkönyv
mellé.
Labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő:
A 30. percben Maguire
Anglia – Svédország 2-0 (1-0)
először volt eredményes a
Szamara, 39.995 néző, vezette: Björn Ku- válogatottban – a 25 éves
ipers (holland).
védő tizedik alkalommal
Gólszerzők: Maguire (30.), Alli (59.).
lépett pályára a nemzeti
Sárga lap: Maguire (87.), illetve Guidetti csapatban –, de a hát(88.), Larsson (94.).
rányba került svédek így
Anglia: Pickford – Walker, Stones, Magu- sem gyorsítottak a tempóire, Young – Trippier, Lingard, Henderson jukon.
Támadójátékuk
(85. Dier), Alli (76. Delph) – Sterling többnyire kimerült a két
(90+1. Rashford), Kane.
csatárra felívelt labdákSvédország: Olsen – Krafth (85. Jansson), ban, amit az angol védeLindelöf, Granqvist, Augustinsson – Cla- lem
könnyedén
esson, Larsson, Ekdal, Forsberg (65. Ols- hatástalanított. A szünetson) – Berg, Toivonen (65. Guidetti).
hez közeledve Sterling

Gareth Southgate együttese har- találkozott egymással, kilenc dönelőtt adódott két óriási lehetőség, de
mindkét ziccerét elrontotta, igaz, az madszor nyert a vb-n, és először tetlen és hét svéd győzelem mellett
az angolok a kilencedik sikerüket
elsőt követően végül les miatt a své- nem kapott gólt.
A két válogatott 25. alkalommal aratták.
dek jöhettek szabadrúgással.
A fordulás után azonnal veszélyeztettek a svédek – Berg bal alsó
sarokba tartó fejesét vetődve tolta ki
Pickford –, de mielőtt az északiak
komoly nyomást gyakoroltak volna
az angolokra, utóbbiak Alli révén
megduplázták az előnyüket. Két
cserével frissítettek a svédek, s aktívabban támadtak, újabb nagy
helyzetüknél azonban Pickford
ismét védett.
A védekezésre koncentráló angolok számára megnyílt a terület a
kontrákra, de ezekből ritkán tudtak
veszélyt kialakítani. A háromoroszlánosok a lefújásig megelégedtek
azzal, hogy az ellenfélnek nem Young bal oldali szögletből ívelt a kapu elé, Maguire (6) túlugrotta a nála majdnem egy fejjel
adtak lehetőséget a felzárkózásra, alacsonyabb Forsberget, és 10 méterről a svéd kapu jobb oldalába fejelt. A 25 éves angol védő
de még arra sem, hogy veszélyes tizedik alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, és először volt eredményes a válogahelyzetbe kerüljön.
tottban

Belga–francia elődöntő lesz, kiestek a brazilok

pufát is elért, többször is zavart volt
a védelem, Courtois-nak sok volt a
Nagy iramban kezdődött a mér- dolga. Ennek fényében teljesen váFranciaország után Belgium ju- pánok elleni nyolcaddöntő két nyetott be másodikként a legjobb négy rőembere, az akkor csereként beállt kőzés, s a brazilok hamar maguk- ratlanul jött a belgák vezető gólja,
közé az oroszországi labdarúgó-vi- Marouane Fellaini és Nacer Chadli hoz ragadták a kezdeményezést, a amelytől megváltozott a játék képe.
lágbajnokságon, miután a péntek is a kezdőcsapatban kapott helyet. nyolcadik percben Thiago Silva ka- Innentől kezdve az európai csapat
többször is kontesti kazanyi negyedJegyzőkönyv
rából veszélyezdöntőben 2-1-re leLabdarúgó-világbajnokság, negyed- tetett, s egy ilyen
győzte a brazil
döntő: Belgium – Brazília 2-1 (2-0) után megdupcsapatot. Az immár
Kazany, 42.873 néző, vezette: Milázta előnyét. A
24 meccs óta veretlorad Mazic (szerb).
len belgák 1986
Gólszerzők: Fernandinho (13., brazilok – akik a
után először, s törtéöngól), De Bruyne (31.), illetve Re- vb korábbi szakaszában mindnato Augusto (76.).
netük során másodSárga lap: Alderweireld (47.), Me- össze egy gólt
szor kerültek be az
unier (71.), illetve Fernandinho kaptak – támadelődöntőbe vb-n. A
(85.), Fagner (90.).
tak, de nem találkövetkező ellenfeBelgium: Courtois – Vertonghen, ták a rést a belga
lük a francia együtKompany, Alderweireld – Meunier, védelmen, mintes lesz, kedden,
Fellaini, Witsel, Chadli (83. VermaSzentpéterváron.
elen) – De Bruyne, Lukaku (87. Ti- dig volt egy fej
vagy láb, amely
Ezzel egyúttal az is
elemans), Eden Hazard.
eldőlt, hogy csak
Brazília: Alisson – Fagner, Thiago blokkolta a próSilva, Miranda, Marcelo – Willian bálkozásaikat, ileurópai csapatok
(46. Firmino), Paulinho (73. Renato letve Courtois is
szerepelnek majd a
legjobb négy között Fogják a fejüket az ötszörös világbajnok dél-amerikaiak: számukra véget ért a vi- Augusto), Coutinho, Fernandinho, nagyokat védett.
Neymar – Gabriel Jesus (58. DougA szünet után
Oroszországban.
lágbajnokság, miközben a belgák történetük során másodszor kerültek be az előlas Costa).
beszorította riváA belgáknál a ja- döntőbe

lisát a brazil csapat, de hiába dolgozott ki helyzeteket, nem volt szerencséje, és egy lehetséges büntető
kapcsán a videóbíró sem segített
rajta. A belgák fegyelmezetten védekeztek, Courtois is mindig a helyén
volt, a dél-amerikaiak szövetségi kapitánya, Tite pedig becserélte Firminót és Douglas Costát is, hogy
segítsék a támadásokat. A szórványos belga ellentámadások sok veszélyt hordoztak magukban, újabb
gól azonban nem született belőlük.
Miután Renato Augusto a beállása
után három perccel szépített, a brazilok mindent elkövettek az egyenlítésért, ziccereket is kidolgoztak, de
nem tudtak élni a lehetőségekkel. Az
ellenfél leginkább csak az eredmény
tartására törekedett, Neymar lövését
pedig a 93. percben Courtois bravúrral szögletre mentette, így maradt a
2-1 a belgák javára.
Az ötszörös világbajnok brazil
gárdának 15 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata szakadt most
meg.
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A vb-elődöntő párosításai
* július 10., kedd, 21.00 óra: Franciaország – Belgium

* július 11., szerda, 21.00 óra: Horvátország – Anglia
Mindkét mérkőzést élőben közvetíti a TVR 1, a TVR HD és az
M4 Sport.

Tizenegyesekkel győzték le
a horvátok az oroszokat

Akinfejev balra mozdult, Rakitic pedig a kapu jobb oldalába lőtt, ezzel eldőlt a mérkőzés

Utolsóként a horvátok jutottak be
az elődöntőbe az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, miután
szombaton Szocsiban 11-esekkel
legyőzték a házigazdák válogatottját. A horvátok – akik az 1998-as
harmadik hely után történetük során
másodszor szerepelhetnek a legjobb
négy között – a szerdai moszkvai
elődöntőben az angolokkal találkoznak.
Az első félidőben rögtön a kezdés után nagy iramú, lüktető volt a
játék, amelyben a horvátok kezdeményeztek, míg az oroszok pár húzásból igyekeztek gyors kontrát
vezetni. A házigazdák a korábbi
mérkőzéseikhez hasonlóan mezőnyben ezúttal is rengeteget dolgoztak, viszont most – ellentétben
az Uruguay és a Spanyolország elleni találkozóval – a papíron sokkal
erősebb rivális ellen is támadó szellemben kezdtek. Az intenzív letámadó felfogásnak, valamint a
vállalkozó kedvnek volt köszönhető, hogy Cserisev találatával vezetéshez jutottak az oroszok. A
horvátokat megzavarta, hogy mezőnyfölényük ellenére hátrányba
kerültek. Két védőjük kapott sárga
lapot, pedig nyolc olyan játékosuk
volt – négy a kezdőben –, akit sárga
lapok miatti eltiltás fenyegetett a találkozó előtt. A horvátok azonban
így is nyugodtan mehettek pihe-

nőre: Mandzukic helyzetfelismerése és Kramaric helyezkedése
egyenlítést ért még a szünet előtt.
A második játékrész elején lassabb volt az iram, de a sportszerű
játék, a magas színvonal és a horvát
mezőnyfölény továbbra is megmaradt. Az oroszok ekkor behúzódtak
a térfelükre, az ellenfélnek így több
lehetősége és helyzete adódott, a
legnagyobb a 60. percben, amikor
Perisic 8 méterről a kapufát találta
el, majd a labda elgurult keresztben
a gólvonal előtt. A 75. perc után az
oroszok tízperces rohamra indultak,
amelyben ismét nyílt volt a játék, de
utána megint beszorultak. Viszont
megőrizték a kapujukat az újabb
góltól, és jöhetett a hosszabbítás.
A ráadás első félidejében a horvátok megszerezték a vezetést. Az
együttes mezőnyfölényben játszott
ugyan, de helyzetet nem tudott kialakítani, találatát szöglet előzte
meg. A hátrányban lévő házigazda
azonban meg tudott újulni, és egy
szabadrúgás utáni fejessel egyenlített.
A nyolcaddöntőben az oroszok és
a horvátok is 1-1-re végeztek –
előbbiek a spanyolok, utóbbiak a
dánok ellen –, és miután a ráadásban sem bírtak riválisaikkal, végül
a tizenegyespárbaj hozta meg a
döntést. Ezúttal is ez döntött, a horvátok javára.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, negyeddöntő: Horvátország – Oroszország 2-2 (1-1, 1-1, 2-1), tizenegyesekkel: 4-3
Szocsi, 44.287 néző, vezette: Sandro Ricci (brazil).
Gólszerzők: Kramaric (39.), Vida (101.), illetve Cserisev (31.),
Fernandes (115.).
Sárga lap: Lovren (35.), Strinic (38.), Vida (103.), Pivaric (112.)
illetve Gazinszkij (109.).
Horvátország: Subasic – Vrsaljko (97. Corluka), Lovren, Vida,
Strinic (74. Pivaric) – Rakitic, Modric – Rebic, Kramaric (88. Kovacic), Perisic (63. Brozovic) – Mandzukic.
Oroszország: Akinfejev – Mario Fernandes, Kutepov, Ignasevics,
Kudrjasov – Szamedov (54. Erohin), Zobnyin, Kuzjajev, Cserisev
(67. Szmolov) – Dzjuba (79. Gazinszkij), Golovin (102. Dzagojev)

A tizenegyespárbaj
* Szmolov flegma lövését Subasic kézzel hárította (0-0).
* Brozovic magabiztosan lőtt félmagasan a kapu bal oldalába (1-0).
* Dzagojev laposan a kapu bal oldalába lőtt (1-1).
* Kovacic bal alsó sarokra tartó lapos, de nem túl erős lövését Akinfejev kivédte (1-1).
* Fernandes nagy erővel a kapu jobb alsó sarka mellé lőtt (1-1).
* Modric lapos lövésébe beleért ugyan Akinfejev, majd a labda a
kapufát is érintette, de végül a kapuban kötött ki (2-1).
* Ignasevics nagy erővel lőtt a jobb alsóba (2-2).
* Vida higgadtan helyezett a kapu jobb oldalába (3-2).
* Kuzjajev a kapu jobb oldalába lőtt (3-3).
* Rakitic higgadtan lőtt a kapu jobb oldalába (4-3).

Moszkvába várják a brit kormányfőt,
tombolt a horvát államfő

Újabb meghívást kapott Moszkvától a labdarúgó-világbajnokságra Theresa May brit kormányfő,
miután Anglia válogatottja bekerült a negyeddöntőbe – közölte a
The Guardian című brit napilapra
hivatkozva az Interfax orosz hírügynökség.
A brit politikai vezetés a maga
részéről a Szkripal-ügy kirobbanása után hirdetett bojkottot a vbvel szemben, és a miniszterelnöki
hivatal közölte, hogy a távolmaradásra vonatkozó döntés továbbra is
érvényben marad.
Szergej Szkripal Nagy-Britanniában élő volt orosz–brit kettős
ügynök és lánya március 4-én súlyos mérgezéssel került az angliai
Salisbury városának kórházába.
Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzés (MI6) ügynöke volt, ami
miatt hazájában elítélték, de
ügynökcsere keretében elengedték.
London a merénylettel az orosz vezetést gyanúsította meg, amit
Moszkva visszautasított. A vádak
és viszontvádak nyomán a két ország kölcsönösen kiutasított 23
diplomatát. Hasonló, kölcsönös retorziók történtek Oroszország és
más, Nagy-Britanniával szolidáris
államok között is.
A botrány ügyében Londont támogató Stockholm június 29-én,
miután a svéd válogatott sikeresen
túljutott a csoportmérkőzéseken,
úgy döntött, hogy feloldja a bojkottot, és a Svájc elleni győztes
nyolcaddöntőre Szentpétervárra
küldte vállalkozás- és innovációügyi miniszterét, Mikael Damberget. Margot Wallström, a
skandináv ország diplomáciai tárcájának vezetője az Expressen
című lapnak nyilatkozva a fordulatról kijelentette, hogy (az azóta
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Kolinda Grabar-Kitarovic (j2) szurkolónak beöltözve

kiesett) Dánia is hasonlóképpen
cselekedett, és hogy Nagy-Britannia sem ellenzi a svéd jelenlétet.
A svédek legközelebb egyébként szombaton Szamarában éppen
az angolok ellen léptek pályára
(lásd beszámolónkat).
Az Oroszországba utazott politikusok közül a legnépszerűbbnek
kétséget kizárólag a horvát államfő, Kolinda Grabar-Kitarovic
bizonyult, aki lelkesen ünnepelte

hazája válogatottjának továbbjutását az oroszok elleni szombat
esti negyeddöntőben. Az adriai ország vezetője nem először volt
jelen a tornán, a lelátón látták
Nyizsnyij Novgorodban, a dánok
elleni továbbjutáskor is, és már az
utazásakor is feltűnést keltett, hiszen nem az elnöki különgéppel,
hanem menetrend szerinti járattal,
szurkolók között repült Oroszországba.

A katari emír ott lesz a döntőn
A következő labdarúgó-világbajnokságot rendező Katar emírje
ott lesz a moszkvai Luzsnyiki Stadionban a vasárnapi vb-döntőn
– közölték orosz hírügynökségek csütörtökön az öböl menti arab
ország nagykövetére hivatkozva. A nap folyamán korábban a
Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte: Vlagyimir Putyin elnök
kész lesz találkozni Tamím bin Hamad ász-Szánival, ha az emír
Moszkvába utazik a fináléra.
Putyin eddig csak a nyitómérkőzést, az orosz válogatott SzaúdArábia elleni találkozóját tekintette meg személyesen.
A katari emír egyébként vasárnap, a spanyol-orosz nyolcaddöntő napján a Luzsnyikiban találkozott Dmitrij Medvegyev orosz
miniszterelnökkel. Putyin idén márciusban már fogadta Moszkvában Tamím bin Hamad ász-Szánit.
A katari világbajnokság 2022-ben lesz, négy évvel később pedig
az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi meg a
tornát.

Árak a futball-vb-n: fogy a pénz, fogy a nép

Alaposan a pénztárcájába kellett
nyúlnia annak, aki a helyszínen kívánta átélni az oroszországi labdarúgó-világbajnokság hangulatát, s ez
még akkor is igaz volt, ha az illető
egyetlen meccsre sem látogatott ki.
A 11 rendező város hivatalos
szurkolói zónájában, ahol kizárólag a vb szponzorainak termékeit
lehet megvásárolni, például 350
rubelbe, azaz 22 lejbe kerül egy
négydecis sör, de ugyanennyit kóstál egy saslik is. Egy hamburgert és
egy pohár italt tartalmazó menüért
majdnem 50 lejnek megfelelő rubelt kell fizetni.
A szurkolók többsége természetesen számos ajándéktárggyal tér
haza, amelyek szintén beszerezhetők az úgynevezett Fan Festen. A
hivatalos boltban a kabalafigura, a
Zabivaka nevű farkas kisebbik verziója 130, a nagyobbik 195 lejért
vásárolható meg. A hivatalos labda
legolcsóbb típusa 100, a jobb minőségű replika ennek duplájába kerül,
míg az eredeti játékszer, a Telstar 18
fekete változata, amelyet a csoportkörben használtak 575, a piros
pedig, amellyel a kieséses szakaszban játszanak, 645 lejbe kerül.

De az apró relikviák sem olcsók,
a kabalafigurát ábrázoló hűtőmágnes például 32 lejbe kerül, míg a
világbajnoki trófea alig négycentis
másolatáért 50 lejnél is többet kérnek el. A pólókból is széles a választék, egy darabnak általában 2000,
míg a galléros verziónak 3500 rubel
az ára, azaz 130 és 230 lej.
A szurkolói zónákban minden
egyes meccsnapon több ezer szurkoló gyűl össze, s ha nem a házigazda oroszok játszanak, most már
közel sincs telt ház, mivel a csapatok több mint háromnegyede –
szurkolóikkal együtt – hazautazott.
Pénteken így is legalább tízezren
verődtek össze a francia-uruguayi
(2-0) és a belga-brazil (2-1) negyeddöntőre a moszkvai Veréb-hegyen kialakított Fan Festen, amely
25 ezer érdeklődő befogadására alkalmas.
Az, hogy közeledik a világbajnokság vége, s ezzel szűkült a még
versenyben lévő csapatok száma,
Moszkva belvárosában is tetten érhető, hiszen érzékelhetően megcsappant a futballszurkolók száma.
Amíg néhány napja, a nyolcaddöntők során még hömpölygő tömeg

Nagyon sokan a helyszínen, de nem a stadionokban élik át a világbajnoki részvétel hangulatát

jellemezte a Vörös teret és környékét, addig ez mostanra visszaesett
átlagos, hétköznapi forgalomra. Ez
persze érthető, mivel az orosz fővárosban legközelebb szerdán rendeznek mérkőzést, méghozzá a
második elődöntőt, azaz vélhetően
azok a drukkerek is elhagyták
Moszkvát, akiknek a kedvencei
még érdekeltek voltak a tornán.
Az egyetlen hely a Lenin-mauzóleum, amelybe most is csak többórás sorban állás után lehet bejutni.
Ezenkívül még a Vörös téren lévő
kisebb vb-központban kell némi várakozás ahhoz, hogy az ember csocsózzon, vagy kipróbálja a magyar
fejlesztésű teqballt és a célba rúgást
egy virtuális kapus ellen.
Ezzel szemben a szintén rendkívül népszerű turistaprogram, a kétórás hajókázás a Moszkva folyón
jelenleg alig vonz látogatókat, holott ezt megelőzően szinte telt ház
volt a fedélzeteken. A fővárost átszelő folyóról számos híres épület
megtekinthető, így a Boldog
Vazul-székesegyház, a Kreml,
színházak és katedrálisok sora, a
Védelmi Minisztérium központi
épülete, a Gorkij Park, vagy éppen
a döntőnek otthont adó Luzsnyiki
Stadion, illetve a Lomonoszov
Egyetem központi épülete, amely
előtt 25 ezer érdeklődő befogadására alkalmas szurkolói zónát alakítottak ki. A bárok még délután is
konganak az ürességtől, miközben
korábban hétvégén, de még hétfőn
és kedden is szinte lehetetlen volt
szabad asztalt vagy széket találni.
A sétálóutcákon csak lézengenek a
járókelők, válogatott mezt pedig
csak elvétve egy-két ember visel,
holott néhány napja mintha kötelező lett volna azt hordani.
A vb-hangulat jelenleg a múlté
Moszkvában, de az elődöntőre talán
csak megélénkülnek újra az utcák.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (9292-I)
ELADÓ kripta a marosszentgyörgyi
új temetőben. Tel. 00-36-30-2619911. (mp-I)
TŰZIFA eladó ingyenes házhoz szállítással. Tel. 0758-548-501. (1760-I)
TŰZIFA
(1769)

TŰZIFA
(1769)

TŰZIFA
(1769)

„Boldogok a halottak, akik az Úr nevében halnak meg.” (Jel. 14:13)
A búcsú nélküli elválás fájó emlékével gondolok PATAKI VILMOSRA, a
Centrofarm volt laboránsára 2018.
július 9-én, halálának 20. évfordulóján, „aki az ő porágyában pihenve
várja a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelekor a feltámadást.”
(Máté
24:30-31)
Kor. I. 15: „Amilyen megrendítő volt
az elválás, olyan boldog lesz a viszontlátás.”
Akik ismerték, szerették és tisztelték, kérem, gondoljanak rá.
Bánatos özvegye, Ági. (1690)

eladó.

Tel.

0747-594-011.

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-

tőjavítást, festést, cserépforgatást

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-

eladó.

Tel.

0755-864-507.

Tel. 0721-156-971. (9042)

tél magadban. Hiányod elviselni

eladó.

Tel.

0752-641-451.

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)
VÁLLALUNK: cserépforgatást, tetőjavítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)
MAGYARORSZÁGI munkálatokra
azonnali kezdéssel ácsot és kőművest keresek. Szállás, kiutaztatás,
napi étkezés biztosítva. További információ a 00-36-70-607-0028-as telefonszámon,
vagy
a
jacse.office@gmail. com címen.
(Hsz.)
TETŐFEDÉS fém- és más cseréppel, sürgős javítások, vakolás és
készre dolgozás. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0726-638909. (sz-I)

stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.

KÚTÁSÁST,

pucolást

vállalunk

és

kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.

(1749)

MEGEMLÉKEZÉS

vezet, Isten őrködjön pihenésed
DOMAHIDI SÁNDORRA halálá-

KÖLLŐ IMRÉRE halálának első
évfordulóján, július 9-én. Akik is-

merték, gondoljanak rá szeretetlegyen

morú az út, mely sírodhoz

a marosvásárhelyi születésű

múló szeretettel emlékezünk ifj.

Emléked

nagyon nehéz, örökre megtart

szívünkben az emlékezés. Szofelett. Fájó szívvel emlékezünk

Szomorú szívvel, soha el nem

tel.

hagyva, melyet türelemmel visel-

áldott,

nyugalmad csendes! A Köllő és a

Dóczi család. (1706-I)

nak 2. évfordulóján. Felesége,

leánya

(1765)

családjukkal

együtt.

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett testvér, sógornő,

nagynéni és keresztanya,
Szomorú
2014.

szívvel

július

emlékezünk

9-ére

az

iszlói

SZABÓ ÁGNES halálának 4. évfordulóján. Férje, négy fia, három

unokája. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.

(mp-I)

PAPP MELINDA

életének 82. évében hosszú

szenvedés után elment közülünk.

Temetése 2018. július 11-én 14

órakor lesz a református temető-

ben. Legyen nyugalma csendes,
emléke áldott!

A gyászoló család. (1750-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK HIVATÁSOS GÉPKOCSIVEZETŐKET C, D kategóriás hajtásival. Érdeklődni a
0747-048-444-es telefonszámon. (20243)

NEMZETKÖZI FUVAROZÓCÉG KAMIONSOFŐRÖKET alkalmaz „uniózni” – német–osztrák kapcsolat, bérezés napi 60 euró + a román fizetés. Tel. 0744-567-226, 0760-789-298. (9386-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket SOFŐRI állás betöltésére személygépkocsira
és kisteherautóra. Munkakör: kiszállítja és átadja az árut az ügyfeleknek. Ajánlunk: munkaszerződést
meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket. Feltétel: B kategóriás hajtási jogosítvány és legkevesebb két év tapasztalat árukihordás terén. Az érdekeltek küldjék el
önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (-)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk:
munkaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek
küldjék el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (-)
A KREATÍV KÖNYVKIADÓ gyerekkönyvek és -folyóiratok tördelésére TÖRDELŐ MUNKATÁRSAT alkalmaz. Előnyt jelent: tördelői programok ismerete, kreativitás, vizuális készségek. Önéletrajzokat
az office@kreativkiado.ro e-mail-címre várunk. (62419-I)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk
SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (19953-I)

DORA MEDICALS MAROSVÁSÁRHELY – ÁLTALÁNOS ASSZISZTENSNŐT keresünk
recepció/mintavétel munkakörbe. Érdeklődni: secretariat@doramedicals.ro, 0733-553-974. (-I)

RÉGI ÉPÜLETEK, HOMLOKZATOK RESTAURÁLÁSÁVAL FOGLALKOZÓ KFT. MUNKAERŐT alkalmaz terepmunkára, betanulási lehetőséggel, B kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0731709-613. (sz-I)

MUNKATÁRSAT KERESÜNK HR-SZAKÉRTŐ/TOBORZÓ pozícióra. Mi lenne a feladatod? Toborzás, jelöltek kezelése a kiválasztási folyamat során: önéletrajzszűrés, interjúidőpontok egyeztetése,
interjúztatás, jelöltekkel való kommunikáció, kapcsolattartás, új munkatársak bevezetésének koordinálása,
naprakész kimutatások vezetése. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro. (-I)

Tiéd a csend, a nyugalom,

Miénk a könny, a fájdalom,

Akartunk mi annyi jót és szépet,

De a sors az életünkben

Mindent összetépett…

Mély fájdalommal és megtört szívvel
tudatjuk, hogy a szeretett feleség,

drága jó, önfeláldozó édesanya,

testvér,

unokatestvér,

nagynéni,

rokon, jó szomszéd és ismerős
VASS KRISZTINA (MAGDI)
szül. Szombati
életének 76. évében, türelemmel viselt betegség után,
2018. július 6-án távozott közülünk. Temetése július 10-én,
kedden 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléked mindig szívünkben őrizzük, szeretünk!
Nyugodj békében!
Bánatos férje, Dezső, szeretett lánya, Judit és Árpi. (-I)
Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett feleségem,
BIRTALAN ZITA
született Bereczki
július 6-án, 74. évében rövid,
méltósággal viselt szenvedés
után örökre megpihent. Drága
halottunkat utolsó útjára július 9én, hétfőn 14 órakor kísérjük a
marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Bánatos férje, Öcsi. (-I)
Búcsúzom drága édesanyámtól,
BIRTALAN ZITÁTÓL
szül. Bereczki.
Emlékét
örökre
szívemben
őrzöm.
Szerető leánya, Zituka és családja. (-I)
Búcsút veszek drága édesanyámtól,
BIRTALAN ZITÁTÓL
szül. Bereczki.
Emléke mindig velem marad.
Szerető fia, Öcsike és családja. (-I)
Búcsúzunk szeretett nagymamánktól,
BIRTALAN ZITÁTÓL.
Unokái: Kálmánka, Ildikó, Blanka
és Hamika. (-I)
Búcsúzom drága testvéremtől,
BIRTALAN ZITÁTÓL
szül. Bereczki.
Szerető testvére, Ildi és családja.
(-I)
Búcsút veszek drága testvéremtől,
BIRTALAN ZITÁTÓL
szül. Bereczki.
Szerető testvére, Jutka és családja. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédmama, rokon, jó
barát és szomszéd,
KOVÁCS MAGDOLNA
szül. Márkos
az IRA volt könyvelője
életének 77. évében csendesen
megpihent. Temetése folyó hó 9én, hétfőn lesz a református temetőben 13 órakor.
Búcsúzunk tőle: férje, lánya és
családja, fogadott fia és felesége,
illetve leányaik és azok családja.
Nyugodjon békében! (1768-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,

anyós, rokon és jó szomszéd, a
vásárhelyi születésű

TŐKÉS RÓZA

életének 73. évében csendesen

megpihent. Temetése július 9-én,
hétfőn 15 órakor lesz az andrás-

falvi temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (1771-I)

Megrendült

szívvel

tudatjuk,

hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér, sógornő,

anyatárs, rokon, szomszéd, barát
és jó ismerős,

özv. PÁSZTOR KATALIN
szül. András

életének 80. évében elhunyt.

Drága édesanyánkat kedden,

július 10-én 14 órakor kísérjük

utolsó útjára a marosvásárhelyi református temetőben. Em-

léke

örökké

élni

szívünkben!

fog

Szerető lányai és családjuk.
(1770-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

apa, após, testvér, sógor és
nagybácsi,

HAJNAL SÁNDOR

a Számológépgyár
volt dolgozója

életének 76. évében csendesen
megpihent. Temetése kedden, jú-

lius 10-én 15 órától lesz a marosvásárhelyi

református

tőben.

teme-

Búcsúzik tőle a gyászoló nagy-

család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
Zitának

szeretett
MAMA,

részvétünk

Birton

ÉDESANYA,

NAGY-

és

családjának

FELESÉG

a

elvesztése

miatt érzett fájdalmukban. Ildikó
és családja. (-I)
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Benedek Elek emlékére

Nemzetközi meseíró-pályázat

A nagy mesemondó születésének 159. évfordulója alkalmából hetedik alkalommal
szervezi meg a magyarországi Gyermekjóléti
Alapítvány, illetve az alapítvány keretében
működő Országos Mécs László Irodalmi Társaság és Pálffy Dénes Népfőiskola Akadémia
a nemzetközi Benedek Elek meseíró pályázatot. A pályázat célja: tisztelegni Benedek Elek
munkássága előtt, felfedezni és ösztönözni az
új tehetségeket, és alkotásaikkal gazdagítani
a magyar gyermekirodalmat.
A pályázatra magyar nyelven író, magyar
és nem magyar állampolgárok is jelentkezhetnek, az alsó korhatár 8 év. Nevezési díj nincs,
adományokat, szponzori támogatást viszont
szívesen fogadnak a szervezők.
A mesék (verses mesék, mondókák) kötetlen témában íródhatnak. A pályázat kiírói igényes, „a gyermekek lelkét simogató”
pályaműveket várnak, pályázónként legalább

két, legtöbb négy alkotást. (Terjedelem: maximum öt A4-es gépelt oldal.) Az alkotásokat
illusztrációk is kísérhetik. A kéziratok formai
követelményei: Times New Roman betűtípus,
12-es nagyság, 1,5-es sortávolság. Az illusztrációk A5 méretben készült mono vagy color
illusztrációk lehetnek jpg fájlként csatolmányban elküldve (nem pdf-ben, nem tömörítve, nem Drive-on).
Fontos tudni, hogy a meséket kizárólag
elektronikus levélben (e-mail), Word formátumban fogadják a kitöltött jelentkezési és regisztrációs űrlappal együtt. Pályázati
weboldal: https://vii-nemzetkozi-benedekelek-meseiro-palyazat.webnode.hu/, e-mailcím: nemzetkozimeseiropalyazat@gmail.com.
Beküldési határidő: 2018. szeptember 20., ezt
követően nem fogadnak el pályázatokat.
A beérkezett meséket szakmai zsűri értékeli. A pályaművek közül harmincat válasz-

Pályázati felhívás tudomány-,
művészet-, irodalomvagy technikatörténeti tárgyú
könyvek kiadására

A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
kiadója nyílt pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-,
irodalomvagy
technikatörténeti tárgyú könyvek
megjelentetésére.
Olyan kéziratok beérkezését
várjuk, amelyek bármelyik fent
említett terület fontos személyiségéről, erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalomvagy technikatörténeti sajátosságokról, érdekességekről szólnak,
s amelyek ezeket a területeket,
valamint Erdélyt egyaránt népszerűsítik.
Pályázni magyar nyelvű, tudományos igénnyel megírt, kész kézirattal lehet.
A pályázatra benyújtott kézirat
terjedelme (mellékletekkel, ábrákkal, bibliográfiával stb. együtt) nem
haladhatja meg a 250 oldalt
(500 000 leütés szóközökkel).
Pályázatot bárki benyújthat, a pályázók köre nem korlátozódik erdélyi szerzőkre.
A pályázati csomagnak tartalmaznia kell a következőket:
1. Kitöltött pályázati űrlap
2. A könyv kézirata elektronikusan (.doc, .docx, .rtf vagy .pdf formátumban)
3. A szakterület egy elismert személyiségének az ajánlása
4. Rövid szakmai önéletrajz és
publikációs lista (több szerző esetén
minden szerzőnek külön-külön),
esetleg intézményi/szakmai oldal,
honlap címe
5. Aláírt nyilatkozat a szerző(k)
részéről, amelyben kijelenti(k),
hogy a kézirat saját munka/kutatás

eredménye, még nem jelent meg
semmilyen más hazai vagy külföldi
kiadónál,
és nem áll sem részben, sem
pedig egészben publikálás alatt.
A pályázati csomagot elektronikusan
kell
beküldeni
a
scientia@kpi.sapientia.ro címre
legkésőbb 2018. szeptember 30-ig.
A beérkezett pályázatokat a Kiadói Tanács bírálja el.
Elbírálási szempontok:
- tudományos igényesség
- eredetiség, újszerűség
- a kiadvány stílusa és nyelvezete
- a könyv megjelentésére vonatkozó szakmai ajánlás.
A Kiadói Tanács a beérkezett
kéziratok kiadására vonatkozó döntését legkésőbb 2018. október 31-ig
meghozza. A döntésről a kiadó minden pályázót írásban értesít.
Sikeres pályázat esetén a kiadó a
kéziratot saját költségén megjelenteti, az érvényben lévő publikálási
szabályzata szerint.
A szerző(k) a kiadónak átadott
kéziratokért nem részesülnek díjazásban.
A kiadó szerződést köt a szerzővel/szerzőkkel, amelyben rögzíti a
kiadás feltételeit, a felek jogait és
kötelezettségeit, a kiadási folyamat
időbeni ütemezését, a kiadvány példányszámát (ezen belül a szerzőnek
járó tiszteletpéldányok számát), valamint a terjesztésre vonatkozó kitételeket.
További információkért érdeklődni
lehet
e-mailen
a
scientia@kpi.sapientia.ro címen
vagy telefonon a 00-40-364401454-es számon.
(közlemény)

tanak ki, amelyek legkésőbb
szeptember 30-ig felkerülnek a
https://vii-nemzetkozi-benedekelek-meseiro-palyazat.webnode.hu/ honlapra. (A döntőbe
került szerzőket külön nem értesítik.) A kiválasztott alkotások
közül a legjobb négyet oklevéllel tüntetik ki, az I. helyezett
pedig ingyenes publikálási lehetőséget is kap a 2018-as Meseszép
ajándék
3.
című
mesekönyvben.
A nyerteseket e-mailben értesítik, ugyanakkor a pályázati
végeredményt a www.omlit.hu
honlapon is közzéteszik. További részletekről a www.gyermekjolet.hu oldalon is lehet
tájékozódni. Szponzori támogatást az alábbi számlaszámon fogadnak:
Gyermekjóléti
Alapítvány K&H Bank Zrt.
10403318-50526789-83551000.
(nszi)

A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI JELENBE.
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A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális
iskolájába a 2018–2019-es tanévre a következő szakokra lehet
iratkozni:
– általános, laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás
és gyógytornászasszisztens, román és magyar tagozatra.
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (62408)
ÚJDONSÁG!!!
Hiperbárikus oxigénterápia most a Nova Vita Orvosi Központban –
a legfejlettebb egyszemélyes hiperbárikus kamra, egyedülálló Romániában!
Javallott és hatékony kezelés ortopédiai műtétek előtt/után, agysérülések,
égési sérülések, sportsérülések esetén,
az esztétikai és plasztikai műtétek után stb.
Részletek és programálás telefonon:

0265-260-460, 0735-701-713, 0265-266-112, 0735-701-711 vagy www.nova-vita.ro

Marosvásárhelyen ŞTEFANIA javasasszony a
legnagyobb erővel bír. Paranormális képességei révén
segíteni tud, bármilyen problémája van. Leveszi a
rontást és az átkot, súlyosságuktól függetlenül, feloldja
a kötést. Szétvált párokat békít ki, egyetértést visz a
családba, összehozza a férjet, feleséget. Gyógymódot
ismer az impotenciára, alkoholizmusra, stresszre,
meddőségre,
csontfájdalmakra,
a
megmagyarázhatatlan
fejfájásra
és
egyéb
betegségekre.
Köszönetnyilvánítás:
Ildikó hálás Ştefania asszonynak, mert férje visszatért
hozzá, miután elhagyta.
Hívja bizalommal Ştefania asszonyt, 100% garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: mp.)

2018 – Barangolás hazai tájakon
Felsőbánya (Baia Sprie) – Máramaros

Szállás
Casa Verde 3* Panzió: 120 lej/2 fő ártól, ellátás nélkül

Körutazás
5 nap /4 éjszaka: 800 lej/fő félpanzióval
Látnivalók: Kék-tó, Bányi-hegy, Kálvária, Kommunizmus Áldozatai
Múzeum, Vidám temető, Peri kolostor, Mogosa-tó, hegymászás a Kakastaréjra, Felső-Visó, Bârsana kolostor
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Ideiglenes forgalomváltozás
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.
tájékoztatja a lakosságot, hogy július 10-én, kedden hajnali 4 órától
július 16-án 24 óráig korlátozzák a
közúti forgalmat a Testvériség/Înfrăţirii utcában a Jövő/Viitorului
utca és a Poklos-patak hídja közötti szakaszon a szennyvízhálózat
felújítási munkálatai miatt.
Az említett időszakban az 1918.
December 1. utca irányából a Testvériség/Înfrăţirii utca – Merészség/Cutezanţei utcai forgalmat
egyirányúsítják.
A Merészség/Cutezanţei utcából
az 1918. December 1. út felé az
alábbi szakaszon lehet majd haladni:
Testvériség/Înfrăţirii utca – Harmónia/Armoniei utca – Testvériség utca – 1918. December 1. út. A
Testvériség utcai lakosokat arra
kérik, hogy július 9-én ürítsék ki
a 9–17. számú tömbházak előtti
parkolókat.
A munkálatok idejére felszámolják a közszállítási járművek megállóhelyeit is.
A balesetek megelőzése végett
felkérik a gépjárművezetőket, hogy
tartsák tiszteletben a közúti jelzőtáblákat és közlekedjenek óvatosan.
Előre is elnézést kérünk az okozott kényelmetlenségért és köszönjük megértésüket!
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

Lőgyakorlatok éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren

A 2018. július 10-12. közötti időszakban, 8 és 16 óra között a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek során
éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági
rendszer intézményeinek Maros megyei egységei.
Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények között
kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár
az elhalálozás veszélye is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal semmilyen felelősséget.
A 2018.07.06-ai 238-as számú átirat kivonata, kibocsátó: 01010
katonai egység – marosszentgyörgyi lőtér
Sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, Marosvásárhely
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