
Folytatódik 
a felújítás 
Július 5-én elkezdődik a marosvásár-
helyi Bolyai Farkas Elmélet Líceum,
Református Kollégium épületegyütte-
sének felújítása, ugyanis a polgármes-
teri hivatal aláírta az építkezési
engedélyt.
____________2.
Vércukorszintmérő
készülékek csak
gyerekeknek
A cukorbeteg gyerekeket és fiatalokat
felkaroló szervezetek régóta hangoz-
tatják, hogy a szenzoros vércukor-
szintmérők beszerzését az országos
diabéteszprogram keretében a minisz-
térium kellene finanszírozza.
____________4.

Egymás szemébe nézni, közös forrástól
indult életutakat felidézni, a marosvá-
sárhelyiséget ünnepelni – ez volt a lé-
nyege a Schola Particula 1557 – Bolyai
2000 által hatodik alkalommal meg-
szervezett világtalálkozónak. A rendez-
vény a megszokott időpontnál két
hónappal korábban, a Forgatag elősze-
leként hozta haza a világ különböző tá-
jain szétszóródott vásárhelyieket. Az
együttlétnek ezúttal is a Kultúrpalota
adott otthont.

Szombaton délelőtt augusztus végi hangulat
fogadta a Palotába betérőket. Ünneplőbe öltö-
zött fiatalok köszöntötték a vendégeket, akik

hosszú sorokban várakoztak a regisztrációs asz-
taloknál, közben az összetéveszthetetlen maros-
vásárhelyi zsongás egyre inkább betöltötte a
teret. 
Arcok a jövőből

Az előcsarnokban elhelyezett fotókon jelleg-
zetes arcok, tekintetek vonzották magukra a be-
szélgetők figyelmét. Az Egy tucat
marosvásárhelyi nevet viselő kiállítás a tavaly
indított Marosvásárhelyi ismerős arcok folyta-
tásaként a város újabb 12 személyiségét vonul-
tatta fel. Szigeti Szenner Szilárd tavalyi
fényképei fehér-feketében egészítették ki a fia-
tal fotós idei színes képeinek látványát. Amint
azt a világtalálkozó főszervezője, Kirsch Attila
és szervezőtársa, Kányádi Orsolya is kiemelte,

az új sorozatban is olyan személyiségek tűnnek
fel, akiket érdemes megismerni, ezúttal azonban
egyeseket közülük nem a több évtizedes múlt,
hanem az előttük álló jövő köt Marosvásárhely-
hez. A legfiatalabb arc a kultúrát kedvelő vásár-
helyiek körében bizonyára ismert Szabó János
Szilárd (Lali) színművészhallgatóé, színészé
volt, aki a fotója mellett olvasható sorokban így
vallott szülőhelyéről: „21 évvel ezelőtt a város
befogadott engem, és én ezt mindennap próbá-
lom viszonozni”.

A tárlatnyitó után az egybegyűltek a Kultúr-
palota kistermébe vonultak, ahol Marosvásár-
helyi sikertörténetek címmel interaktív
előadás-sorozat kezdődött. 

Országimázs vonatból 
Egyhetes magyarországi tartózkodás után egy júniusi vasárnap vo-

nattal utaztam Budapestről Marosvásárhelyre. Bevallom, régen nem
ültem vonaton, mivel korábban a repülőt, kényszerhelyzetben az au-
tóbuszt választottam, amelyekkel rövidebb idő alatt értem célba. Bár
kétségtelen, hogy kényelmesebb vonattal utazni, de a hosszabb menet-
idő elriasztott a vonatozástól, ám ezúttal nem volt más választásom. 

Amikor az oda-vissza menetjegyet szerettem volna megvásárolni,
kiderült, hogy az ára szinte a kétszerese az autóbuszjegyének, így hát
az odaútra lemondtam róla. Jól tettem, ugyanis a Transervice járata
kényelmesen, elegánsan, megértő gépkocsivezetőkkel elvitt Buda-
pestre. A visszaútra már volt kedvezményes jegy a vonatra is, így hát
egy vasárnap kora reggel a Keleti pályaudvaron felültem a Hargita
Expressre, amiről kiderült, hogy valójában csak a nevében expressz,
ugyanis a magyar határállomáson egy órát várakozott, a román ol-
dalon egy újabb fél órát, Kolozsváron szinte ugyanannyit, így haladta
meg a tíz órát is az utazás. Volt időm bőven bámészkodni, és kiderült,
mennyire lehangoló, bosszantó, sőt felháborító a látvány. Időközben
megfigyelhettem a szemben levő székeken ülő olasz fiatalok viszoly-
gását, akik, ahogy a szavaikból kiderült, az Erasmus program kereté-
ben utaztak cserediákként Kolozsvárra. 

A vonatablakból az állomások környékén rengeteg lepusztult, om-
ladozó épület látványa követte egymást. Feltehetően valamikor volt
valamilyen szerepük, de miután elvesztették azt, azóta senki sem 
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Július 5-én elkezdődik a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Elmélet Líceum, Református Kollégium
épületegyüttesének felújítása, ugyanis a polgár-
mesteri hivatal aláírta az építkezési engedélyt. A
munkálatot az épület tulajdonosa, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület finanszírozza, a kivite-
lező a Lukács Alpin’s cég és alvállalkozói –
tájékoztatott Mátéfi István, a BFEL igazgatója.

A bentlakásnak helyet adó régi, kisebb épületben kezdik
a munkát, amelynek a külseje már megújult. Első lépésben
egy kéményt kellett lebontani, ami a napokban a sok esőzés
miatt megrongálódott, és veszélyt jelentett az arra járókra.
Az iskola vezetősége a 112-t hívta, de a tűzoltók tehetetle-
nek voltak, a vállalkozó viszont, akinek cége ipari alpiniz-
mussal foglalkozik, lebontotta a  kéményt. 

Az ígéretek szerint a felújítás iskolakezdésig elkészül. A
munkálatok magukba foglalják a fűtésrendszer cseréjét,
ugyanis a csempekályhák helyett áttérnek a központi fű-
tésre.

Kicserélik a villanyvezetékeket, és alkalmassá teszik az

osztálytermeket a számítógépek, videoprojektorok haszná-
latára, kialakítják az internethálózatra való kapcsolódást.
Kicserélik a nyílászárókat, ajtókat, ablakokat, új mellékhe-
lyiségeket építenek, újravakolják a falakat.

Feltehetően fel kell áldozzák a bentlakást, hogy a meg-
növekedő számú osztályoknak helye legyen – mondta az
igazgató. Az épületbe költöztetik az orvosi rendelőt és egy
alsó tagozatos osztályt, amely a szembeni épületben műkö-
dött. A lényeg az, hogy a 24 osztályterem megmaradjon –
tette hozzá. 

Ha ezzel az épülettömbbel elkészülnek, következik a
szemben levő kisebb C épület, amelyben az orvosi rendelő
működik. Ennek a tetőszerkezete készen van, hat osztály-
termet, egy mellékhelyiséget és zárt folyosót alakítanak ki
a Református Kollégium gimnáziumi osztályai számára. Ha
ezzel is elkészültek, kerül sor a főépületre, ami nagyobb
munkát igényel. A tetőszerkezettel kezdik, amit vasgeren-
dákkal erősítenek meg, a szarufáknak egy fél erdőnyi fa
szükséges. A felújítás nyomán a tetőtér beépíthetővé válik,
ha majd engedélyt kapnak erre. Mindez egy hosszabb lejá-
ratú tervet jelent, amibe beletartozik a tornacsarnok külse-
jének a felújítása, ami a belső munkálatok idején sajnálatos
módon elmaradt – egészítette ki a mondottakat az igazgató. 

A közmédia és a Hagyományok Háza közös mű-
sora július első hetében zenei összeállításával te-
kint vissza a csíksomlyói búcsúra. A válogatás az
Utolsó Óra gyűjtéssorozat felvételeiből ad ízelí-
tőt.

A Kossuth rádió Hajnali – népzenei összeállítás korán
kelőknek című műsora első júliusi adását a csíksomlyói
búcsúnak szenteli. A Hármashalom oltárhoz, a magyarság
legnagyobb szakrális eseményére több százezer zarándok
érkezik minden évben, hogy lerója tiszteletét Szűz Mária
előtt. Ez évet a Gyulafehérvári Főegyházmegye a fiatalok-
nak és a hitnek szentelte, a búcsú jelmondata: „Legyen
nekem a Te igéd szerint” (Lk 1,38). Az ünnepi mise szó-
noka idén Marian Adam Waligóra OFSPPE pálos szerzetes,
a częstochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke volt.

A rádióműsor részletesen foglalkozik az ünnep történe-
tével s az erdélyiek mély hitével, amely évszázadok óta a
búcsú fő mozgatóereje. A Katolikus Egyház hívei Csíksom-
lyón teljes búcsút nyerhetnek, ugyanis az a bűneit megvalló

és bűnbánatot tanúsító hívő, aki a gyónás szentségének ke-
gyelmi állapotában meglátogatja a kegyhelyet és ott meg-
hallgatja a szentmisét, az elnyeri a bűnei megbocsátása
utáni büntetések teljes elengedését is. A búcsú szó jelentése:
büntetéstől való szabadulás, a bűnök elengedése. 

A búcsú 1990-től már az összmagyarság legjelentősebb
keresztény eseményévé vált. 1993-ban oltáremelvényt épí-
tettek a hegy nyergében; a keresztalják és a világ különböző
részeiből érkező hívők növekvő csoportjai itt találkoznak.
A búcsúról a hívők nyírfaággal a kezükben vagy járműve-
iket feldíszítve térnek haza, búcsúfiaként mézeskalácsot,
szívükben békét visznek.

A Hagyományok Háza Hajnali című műsorának zenei
összeállítása az ünnep méltóságát illusztrálja. A hallgatók
székelyföldi és csángó zenékből hallhatnak mindennap kü-
lönböző válogatást az Utolsó Óra gyűjtéssorozat felvétele-
iből. Szerkesztő-műsorvezető: Pénzes Géza. Adás: Kossuth
rádió (minden reggel 5.03). A műsor interneten elérhető:
www.mediaklikk.hu/mediatar/

Előfizetőink figyelmébe 
A nyugdíjak júliustól esedékes korábbi kézbesítése miatt
felhívjuk hűséges olvasóink figyelmét, hogy a kézbesítők-
nél ne feledjék el megújítani az előfizetéseket augusztusra.
A postahivatalokban és a szerkesztőségben továbbra is a
hónap végéig lehet előfizetni a Népújságra. További infor-
mációk a szerkesztőségben, telefonszám: 0742-828-647. 

Marosvécsen 
a szentegyházi gyermekkórus

Július 4-én, szerdán 19 órától a Haáz Sándor vezette
szentegyházi gyermekkórus koncertezik a marosvécsi Ke-
mény-kastélyban. A belépés díjtalan. 

XVI. csittszentiváni faragótábor 
Július 2–6. között fafaragó tábort szervez Csittszentivánon
a Bandi Dezső Kulturális Egyesület. Naponta 9–13 óra kö-
zött minden érdeklődőt várnak (kilencéves kor fölöttieket)
a faragóműhelybe. A tábor meghívottja Kóter László lánc-
fűrészes fafaragó és Bálint József faszobrász. Bővebb fel-
világosítás a 0729-055-612-es telefonszámon kérhető
Székely Lajos programfelelőstől.

Fodor Imre terepfutó verseny
Július 8-án, vasárnap 10 órától a marosvásárhelyi Somos-
tetőről terepfutó versenyt szervez az Outward Bound Ro-
mania, partnerségben a Maros Megyei Sport- és
Ifjúságügyi Igazgatósággal. Választható távok: 5,2 km
(családi), 12,5 km tereptáv (krossz), 22,3 km (félmaratoni
pálya). Feliratkozni a http://fitv.run/ oldalon, az Outward
Bound Romania hivatalos Facebook-oldalán létrehozott
eseményen lehet, vagy a rajt helyszínén. A rendezvényre
bárki benevezhet, akár egyénileg, akár családosan.

Állatosdi a Talentumnál
Július 2–6. között Vihar (Furtunei) utcai székházában kre-
atív, játékos napközis tábort szervez a marosvásárhelyi Ta-
lentum Alapítvány. Az óvodások és kisiskolások naponta
9-től 13 óráig a művészetek segítségével ismerkedhetnek
meg az állatvilággal. Drámajátékok, színházasdi, muzsi-
kálás, dobolás, festés, rajzolás és szobrászkodás várja a
gyerekeket. Érdeklődni a 0723-037-922-es telefonszámon.

Búzásbesenyői falunap 
Július 8-án, vasárnap falunapot tartanak Búzásbesenyő-
ben. Az ünnepi szentmise a központban levő római katoli-
kus plébánián 10.30-kor kezdődik, itt adják át a Pro
Búzásbesenyő elismerést azoknak, akik sokat tettek a falu
fejlesztéséért, hírnevének öregbítéséért. 12 órakor folyta-
tódik az ünnepi műsor a Rátoni János Művelődési Házban,
ahol a helyi néptánccsoport is fellép. Délután a sportpályán
szabadidős és sportprogram várja az érdeklődőket. A szín-
padon 19 órától koncert lesz. Fellépnek: Buta Árpád, Anda
Adam, a Pentachord együttes és Péter Szabó Szilvia. Az
ünnepséget tűzijáték zárja. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma OTTÓ, 
holnap KORNÉL, SOMA
napja.2., hétfő

A Nap kel 
5 óra 33 perckor, 

lenyugszik 
21 óra 18 perckor. 
Az év 183. napja, 
hátravan 182 nap.
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Bodolai Gyöngyi

Folytatódik a felújítás 
A megrongálódott kéményt lebontották

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

Búcsú ébresztőként 
A Kossuth rádió kora reggeli műsora a csíksomlyói hagyományokról

Bonyhai kastélynap
Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége a
bonyhai Bethlen-kastélyban idén is megszervezi a kas-
télynapot. Az eseményre július 7-én, szombaton 10 órá-
tól kerül sor. 11 órától istentiszteletet tartanak, majd 13
órától alternatív gyermek-, ifjúsági és cserkészprogra-
mok lesznek. 13.30 órától zsoltáréneklésre, vásárra, elő-
adásokra várják a résztvevőket. Előadást tart Lengyelné
dr. Püsök Sarolta, a BBTE tanára A református ember

szabadsága és dr. Kiss Jenő teológiai tanár Szabadság
a házasságban címmel. A kastélynap résztvevői a nő-
szövetség történetével is megismerkedhetnek. A ren-
dezvényt a székelytamásfalvi férfikórus fellépése zárja. 

Látható az Isten – 
Wass Albert hitvilága

Július 3-án, kedden 18 órakor a Bernády Házban Ba-
lázs Ildikó Wass Albert-díjas és Wass Albert Örökség
díjas kutató, Marosvásárhely szülötte tart előadást Lát-
ható az Isten – Wass Albert hitvilága címmel. 

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor



Kelemen Hunor: helyesen döntöttünk 
a bizalmatlansági indítvány kapcsán

Vasárnaptól egy éven át Szlovákia tölti be a visegrádi
csoport soros elnöki tisztét, amelyet Magyarország-
tól vett át és egy év múlva Csehországnak ad tovább.

Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök a Magyarországról,
Szlovákiából, Csehországból és Lengyelországból álló regi-
onális tömörülés elnöki tisztségét hivatalosan Budapesten jú-
nius 21-én vette át Orbán Viktor kormányfőtől. „Az
elnökséget egy olyan kényes időszakban vesszük át, amikor
Európában sok a nyitott kérdés, de konstruktív partner aka-
runk lenni, aki konstruktív megoldásokkal áll elő” – mondta
az elnökség átvételének alkalmából Peter Pellegrini, hozzá-
téve, a szlovák elnökség célja, hogy konkrét eredményeket
hozzon a visegrádi országok lakosainak. A mostani már az
ötödik olyan alkalom, amikor Szlovákia tölti be a visegrádi

csoport elnöki tisztét. A szlovák elnökség a „Dinamikus Vi-
segrád Európának” mottót adta programjának, amely három
pillérre épül, ezek az erős Európa, a biztonságos környezet és
az intelligens megoldások.

„Hangsúlyt fogunk fektetni a belső dinamika megerősíté-
sére, a versenyképességre, a biztonságra, a visegrádi régió
összetartására” – írta az elnökségről állásfoglalásában a szlo-
vák külügyi tárca, amely szerint az egyéves időszakban saját
programjukkal folytonosságot akarnak teremteni a szlovákot
megelőző magyar, illetve az azt követő cseh elnökség prog-
ramjai között. A szlovák elnökség során hangsúlyozni akarják
a V4-ek fontosságát, kiemelve, hogy a csoport a regionális
együttműködés eszköze, valamint garanciája a régió stabili-
tásának és a jószomszédi kapcsolatoknak. (MTI)

Újabb kanyarós megbetegedések
Országos szinten a kanyarós megbetegedések
száma elérte a 14.388-at, ezek közül 59 halálos volt
– közölte a Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Fel-
ügyelő Országos Központ (CNSCBT). Az 58. áldozat
egy egyéves és egy hónapos Kovászna megyei gye-
rek volt, aki nem volt beoltva, az 59. pedig egy Kons-
tanca megyei 2 éves és 10 hónapos kisgyerek, aki
szintén nem volt beoltva kanyaró ellen. A legtöbb ha-
lálos áldozatot Temes (9), Dolj (7) és Arad (6) megyé-
ben regisztrálták. Június 25-e és 29-e között 142 új
megbetegedést regisztráltak az ország 17 megyéjé-
ben és Bukarestben. (Agerpres)

Növelnék a titokkezelők bérét
Legtöbb 25%-kal emelnék az államtitkokhoz hozzá-
férő személyzet bérét vagy zsoldját, áll a Mihai
Weber (Szociáldemokrata Párt), Marius-Gheorghe
Surgent (Liberálisok és Demokraták Szövetsége)
képviselők és Şerban Nicolae szociáldemokrata sze-
nátor által kezdeményezett törvénytervezetben, ame-
lyet benyújtottak a parlamentbe. A kezdeményezők
rámutattak, hogy a Versenytanács (15%), a pénzmo-
sás elleni hivatal (15%), az Országos Feddhetetlen-
ségi Ügynökség (15%) és az államtitkokat kezelő
országos hivatal (25%) alkalmazottai pótlékban ré-
szesülnek, azonban a védelem, közrend és nemzet-
biztonság terén dolgozók nem, annak ellenére, hogy
ők is államitokként kategorizált információkat adnak
ki és dolgoznak fel. A törvénytervezetről elsőként a
szenátus szavaz, majd a képviselőház hozza meg a
végső döntést. (Agerpres)

Nő a környezetkímélő autók
iránti kereslet 

2018 első öt hónapjában 1.372 környezetkímélő
autót adtak el országszerte, közel kétszer annyit, mint
a tavalyi év ugyanezen időszakában, amikor 726
egységet értékesítettek – derül ki a Gépkocsigyártók
és Importőrök Egyesületének adataiból. A hivatalos
statisztikák szerint az első öt hónapban 1.084 hibrid
meghajtású autót (62,8%-os növekedés tavalyhoz
képest) adtak el Romániában. További 288 elektro-
mos autót vásároltak (+380%) a romániai polgárok.
Az összes eladott új gépjármű számához viszonyítva
a környezetkímélők aránya 2,3 százalék, míg a tava-
lyi első négy hónapban 1,7 százalékra volt tehető. A
legkelendőbb elektromos autónak a Volkswagen által
gyártott modell bizonyult, amelyből 105-öt adtak el,
ezt a Smart követi 51 darabbal, majd a BMW (46), a
Mercedes Benz (22), a Renault (16), a Volvo (15), a
Porsche (8) és az Audi (6) következik a sorban. A hib-
rid autók piacát a Toyota vezeti 931 eladott járművel,
a második helyen a Lexus áll 46 darabbal, majd a
Ford következik (25 darab). (Agerpres)

Felgyújtotta magát 
Felgyújtotta magát vasárnap Buzăuban egy 21 éves
személy, aki előzőleg szesszel öntötte le magát. A
teste 70 százalékát égési sebek borítják. A későbbi-
ekben az égési sérülteket kezelő kórházba szállítják
a fővárosba. A buzăui sürgősségi eseteket fogadó
szolgálat vezetője, dr. Adrian Zoican az Agerpres hír-
ügynökségnek azt mondta, hogy a beteg túlélési esé-
lyei nagyon alacsonyak. Egyelőre nem tudni, milyen
indíttatásból gyújtotta fel magát a fiatal. (Agerpres)
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gondozza őket. Mállott vakolat, rozsdás fémelemek,
beszakadt tető, vakvágányra tolt rozsdás szerelvények
az állomások közelében, tönkrement állomásépületek
látványa követte egymást. És mindenütt ócskavas, sze-
mét összegyűjtve vagy szétdobálva képezi az agonizáló
táj „díszítőelemeit”. Ha a vasútnak nincsen már szük-
sége ezekre az épületekre, miért nem bontják le őket,
vagy ha mégis szánnak nekik valamilyen szerepet, akkor
miért nem teszik rendbe? Mert a jelenlegi formában,
azok számára, akik vonattal lépik át a határt, olyan,
mintha a harmadik világban és nem egy európai uniós
államban járnának. 

Ha a rendetlenséget, a rendezetlenséget, a pusztulás
látványát annyira nehéz eltüntetni, legalább kerítést kel-
lene építeni azokra a szakaszokra, hogy eltakarja, amit
képtelen a vasút rendezni. A baj az, hogy akiktől az or-
szágimázs függ, soha nem utaznak vonattal, hogy lás-
sák, hogyan fogadjuk azokat, akik a festői szépségű
Erdélybe vonaton érkeznek. Hogy hogyan változik át a
vonat és mellékhelyiség, amíg Kolozsvárra ér, az is
megérne egy külön jegyzetet. 

Egy biztos, a drága áron megrendelt zöld levelet már
régen elfújta a szél.

Országimázs vonatból
(Folytatás az 1. oldalról)

Helikopterrel szökött meg egy fegyve-
res rablásokért elítélt rab egy francia-
országi börtönből, a néhány perces
akcióban senki nem sérült meg és túszej-
tés sem történt – közölte vasárnap a
francia büntetés-végrehajtás.

A tájékoztatás szerint a Franciaor-
szágban ismert, feltűnően intelligens
Redoine Faid a Párizshoz közeli Réau
fegyintézetében raboskodott, ahonnan
fegyveresek segítségével szökött meg.

Nem ez volt az első alkalom, hogy Re-
doine Faid filmekbe illő akcióval meg-
szökött: 2013-ban a francia-belga
határtól nem messze, egy Lille melletti
börtönben öt ajtót berobbantva eljutott a
kijáratig, ahol túszul ejtett négy börtön-
őrt, mielőtt kijutott a szabadba. Az egyik

túszt már közvetlenül a börtönön kívül
elengedte, a másodikat néhány száz mé-
terrel odébb, a másik kettőt egy autópá-
lya-pihenőnél hagyta, ahol autót váltott.
Egyik túsznak sem esett bántódása. Re-
doine Faidot egy hónapi bujkálást köve-
tően fogta el a francia rendőrség.

A szökést ezúttal három fegyveres se-
gítségével hajtotta végre Redoine Faid.
A helikoptert Gonesse településen, hat-
van kilométerre a börtöntől megtalálták
a rendőrök, akik nagy erőkkel – a csend-
őrség bevonásával – keresik a rabot a
párizsi régióban. Arra is figyelmeztet-
tek, hogy a szökött rab és fegyveres tár-
sai veszélyesek. A rendőrségi források
azt is közölték, hogy a helikopter reggel
a párizsi Bourget repülőtérről szállt fel.

A 46 éves, algériai származású Redo-
ine Faid több nyelven beszél, köztük hé-
berül is, az első rablása után Izraelben
bujkált, állítólag ortodox zsidónak ál-
cázta magát. 2010-ben megjelent – fegy-
veres rablásért kiszabott tízéves
börtönbüntetése alatt írt – könyvében le-
írta, hogyan lett külvárosi piti tolvajból
hírhedt, pénzszállító autók kirablására
szakosodott gengszter.

Előző szökése előtt a Lille melletti Se-
quedin börtönbe egy 2010-es fegyveres
rablás miatt került, amelyben meghalt
egy rendőrnő. Tavaly kétszer is elítélték:
tíz év szabadságvesztést kapott a 2013-
as szökéséért és 18 év börtönbüntetést,
amiért 2011-ben egy pénzszállító autót
kirabolt. (MTI)

Helikopteres szökés a börtönből

Ország – világ

Szlovákia átvette a visegrádi csoport soros elnökségét

A múlt heti bizalmatlansági indítványról és az Euró-
pai Unió kapcsán megfogalmazott elvárásokról is
beszélt Kelemen Hunor szövetségi elnök a MIÉRT
és az RMDSZ edzőtáborában Zeteváralján. Mint fo-
galmazott: a hatalomért folyó harcok helyett jövő-
képről kell beszélni, a társadalmat érintő
problémákra kell megoldást kínálni. 

Előzményekről és következtetésekről egyaránt beszélt Ke-
lemen Hunor a múlt heti bizalmatlansági indítvány kapcsán,
amellyel az ellenzék célja a Dăncilă-kormány megbuktatása
volt. Az RMDSZ a vitában igen, a szavazáson azonban nem
vett részt, mivel úgy vélték: a bizalmatlansági indítvány csu-
pán a politikai harcról, a hatalom megszerzéséről, illetve meg-
tartásáról szólt, nem pedig a társadalom jövőjéről. „A jelenlegi
kormánynál jobbat el tudok képzelni, de ha változtatni akarsz,
meg kell tudnod válaszolni a legalapvetőbb kérdéseket arra
vonatkozóan, hogy mi történik a bizalmatlansági indítvány
után, mi a célod a megszerzett hatalommal, milyen jövőképet
tudsz ajánlani a társadalom számára” – szögezte le ismét a
szövetség elnöke azt, amit a bizalmatlansági indítvány vitáján
is elmondott. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ha valaki le
akarja váltani a kormányt, annak illene bent lenni a teremben,
utalva arra, hogy jó néhány liberális hiányzott a szavazásról,
holott ők indítványozták a kormány megbuktatását. 

A szövetségi elnök arról is beszélt, hogy mosolyogva hall-

gatták a liberálisok részéről érkező jelzéseket az elmúlt hó-
napban, amelyek azt vetítették előre, hogy ha az RMDSZ az
ellenzékkel szavaz, a szociáldemokrata párt politikusai is fel-
bátorodnak, és többen szavaznak majd a kormány leváltására.
„Amikor olyat mondanak az embernek, amiről messziről lát-
szik, hogy butaság, olyankor nincs akivel és nincs amiről ér-
telmes párbeszédet folytatni” – mutatott rá, majd hozzátette:
az is hazugság, amit a médiától a közösségi oldalakig min-
denhol terjesztenek, hogy a jelenlegi kormányt az RMDSZ
tartaná életben. „A PSD–ALDE kormánykoalíció nélkülünk
is működik: ha jót tesz, nélkülünk is jót tesz, ha pedig rosszat,
nélkülünk is rosszat tud tenni. A bizalmatlansági indítvány
kapcsán nem támogattuk a PSD-t, nem támogattuk a liberáli-
sokat sem, és ebben a politikai kontextusban ezekkel a veze-
tőkkel ma sem tudnék más lépést javasolni az RMDSZ-es
kollégáknak, mint ahogyan döntöttünk” – jelentette ki Kele-
men Hunor.  Jövőről, jövőképről is beszélt az elnök a táboro-
zóknak, hiszen, mint hangsúlyozta, Romániában ma ez az
egyik legnagyobb probléma: hiányzik a vízió, a jövőre vonat-
kozó stratégia. „A mi jövőképünk az erdélyi magyarság szá-
mára egyértelmű: olyan közösséget akarunk építeni, amely
megmarad magyarnak szülőföldjén, megőrzi identitását,
ugyanakkor sikeres és versenyképes. A jövő évi kongresszu-
son az lesz a feladatunk, hogy részletesen, ágazatokra le-
bontva megfogalmazzuk ezt a jövőképet.” 

Horst Seehofer német belügyminiszter szerint nem
elégségesek az Angela Merkel kancellár által az Eu-
rópai Unió (EU) brüsszeli csúcstalálkozóján elért
eredmények kettejük és az általuk vezetett pártok
menekültügyi vitájának lezárásához – jelentették
vasárnap német hírportálok.

A Horst Seehofer vezette bajor Keresztényszociális Unió
(CSU) vasárnap délután kezdődött müncheni elnökségi ülésé-
ről kiszivárgott információk szerint a pártelnök-belügyminisz-
ter kijelentette, hogy nem megfelelőek a brüsszeli
eredmények. A vita arról szól, hogy milyen feltételek mellett
lehet megtagadni a belépést a német határon az EU valamely
tagországában már regisztrált menedékkérőktől, akik ügyében
a Dublin III. EU-s menekültügyi rendelet alapján nem Német-
ország, hanem az az ország illetékes, ahol megtörtént a regiszt-
ráció. Horst Seehofer és a CSU szerint mindentől függetlenül
és feltétlenül vissza kell fordítani ezeket az embereket. Angela
Merkel és pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szerint
ezt egyoldalúan nem lehet bevezetni, a szigorítás feltétele,
hogy legyenek megállapodások az érintett társországokkal a
menedékkérők visszafogadásáról.

Horst Seehofer június közepén kilátásba helyezte, hogy jú-
lius elején utasítja a szövetségi rendőrséget a határigazgatási
szigorításra, ha Angela Merkelnek nem sikerül két hét alatt ki-
dolgozni a nemzeti szintű, egyoldalú intézkedést kiváltó, azzal
megegyező hatású európai szintű, vagy két-, illetve többoldalú
megállapodásokat. A kancellár vasárnap Berlinben a ZDF or-
szágos köztelevíziónak azt mondta, hogy a Brüsszelben EU-s

szinten és a társországokkal folytatott kétoldalú megbeszélé-
sekkel elért eredmények a CSU által szorgalmazott intézke-
désekkel megegyező hatásúak. Azonban Horst Seehofer
Münchenben az elnökségi ülés résztvevőinek beszámolói sze-
rint kijelentette, hogy a brüsszeli eredmények révén nem lehet
a nemzeti szintű intézkedésekkel megegyező hatást elérni.

Angela Merkel szombati sajtóhírek szerint a koalíciós tár-
sakat – a CSU-t és a Német Szociáldemokrata Pártot (SPD) –
egy feljegyzésben tájékoztatta a brüsszeli eredményekről, ki-
fejtve: a társországokban regisztrált menedékkérőkkel minden
eddiginél szigorúbban kellene bánni, a Horst Seehofer mene-
kültügyi reformtervében szereplő, a megérkezés, a döntés és
a visszatérítés jelentésű német szavak első betűi alapján
ANKER (magyarul: horgony) központoknak nevezett szállá-
sokon kellene elhelyezni őket. Ezeket a központokat nem
hagyhatnák el büntetés nélkül, ügyüket egy törvénymódosítás
révén olyan gyorsított eljárással rendeznék, amelyet a bizton-
ságos származási országból érkező menedékkérők esetében
alkalmaznak. A CSU elnökségi üléséről kiszivárgott informá-
ciók szerint Horst Seehofer ezt ellenzi, és továbbra is ragasz-
kodik ahhoz, hogy visszafordítsák a határon a máshol már
nyilvántartásba vett menedékkérőket.

Angela Merkel a ZDF-nek vasárnap azt mondta: továbbra
is kitart amellett, hogy nem lehet egyoldalúan, egyeztetés nél-
kül és más országok terhére bevezetni határigazgatási szigo-
rításokat. A vita harmadik hete zajlik, következménye akár a
CDU/CSU testvérpárti szövetség és a kormánykoalíció fel-
bomlása is lehet.

A menekültügyi vita lezárásához
Nem megfelelőek a brüsszeli eredmények



Kormányhatározat-tervezetet
bocsátott közvitára a napok-
ban az egészségügyi szak-
tárca, aminek értelmében
átszerveznék az Országos Di-
abétesz Programot, és olyan
korszerű, szenzoros készülé-
keket biztosítanának ingye-
nesen az A típusú
cukorbetegségben szenvedő
gyerekeknek, amivel tűszúrás
nélkül, folyamatosan, a nap
24 órájában követhető a vér-
cukorszint. Az intézkedést 
régóta várják az érintett csa-
ládok, viszont véleményük
szerint a jelenlegi formájában
a tervezet diszkriminatív,
ugyanis a 18. életévüket be-
töltött fiatalokra már nem
terjed ki a szaktárca figyelme. 

A cukorbeteg gyerekeket és fia-
talokat felkaroló szervezetek régóta
hangoztatják, hogy a szenzoros vér-
cukorszintmérők beszerzését az or-
szágos diabéteszprogram keretében
a minisztérium kellene finanszí-
rozza, ugyanis elég drágák, sok csa-
lád nem engedheti meg magának,
hogy megvegye ezt a mindennapja-
ikat megkönnyítő kelléket. Rodica
Molnar, a Maros Megyei Cukorbe-
teg Gyerekek és Fiatalok Egyesüle-
tének (ASCOTID) elnöke
lapunknak elmondta, a készülék ára
ezer euró körül mozog, ezenfelül
pedig két-három hetente meg kell
vásárolni hozzá a fogyóanyagnak
számító szenzort, amiből egy darab
60 euróba kerül. 

A szenzoros vércukorszintmérő
készülék előnyei vitathatatlanok,
segítségével a vércukorszint-inga-

dozásból adódó vészhelyzetek elke-
rülhetők, hiszen amint az eszköz
rendellenesen magas vagy alacsony
értéket mér, azonnal éles hangjel-
zéssel figyelmezteti a beteget és
annak hozzátartozóját. Ugyanakkor,
gyerekekről lévén szó, nagyon fon-
tos, hogy ezáltal kiküszöbölődik a
napi több (7-10) tűszúrás, és nem
zavaró a viselete. 

A készülék nemcsak a cukorbeteg
gyerek, hanem a szülők életét is
igen megkönnyíti, hiszen nyugodtan
alhatnak éjjel, nem kell figyelniük a
gyereket, hogy rendben van-e,
mivel ha beállítják az alsó és felső
határértéket, a készülék riaszt,
amennyiben a vércukorszint értéke
nem a megengedett határértékek kö-
zött mozog. Ugyanakkor lehetővé
teszi, hogy a szülő kövesse a tele-
fonján a gyerek vércukorszintértékét
akkor is, amikor az az óvodában, is-
kolában van, és amennyiben gond
van, azonnal léphet – magyarázta az
egyesület elnöke. 

A kormányhatározat-tervezetet
június 27-én bocsátották közvitára
az egészségügyi minisztérium hon-
lapján, és ettől az időponttól tíz
napig lehet véleményezni azt.
Ennek értelmében két külön alprog-
ramba szerveznék át az Országos
Diabétesz Programot, egyik vonat-
kozna az 1-es típusú cukorbeteg
gyerekekre, a másik pedig a cukor-
beteg felnőttekre. Ugyanakkor az új
előírások értelmében az 1-es típusú
cukorbetegségben szenvedő gyere-
keknek a diabéteszprogram kereté-
ben biztosítanának a vér-
cukorszintet folyamatosan mérő
szenzoros készüléket, és az inzulin-
adagolást megkönnyítő inzulin-
pumpát. Bár az érintett családok
régóta várták ezt a lépést a szaktár-
cától, most úgy érzik, hátrányosan
megkülönbözteti a nagykorúvá vált
fiatalokat. Rodica Molnar hangsú-
lyozta, méltánytalan, hogy a terve-
zet szerint a 18 évet betöltött
fiatalok nem részesülnének az in-

gyenes szenzorokban, hiszen még
évekig tanulnak, továbbra is a szü-
leik tartják el őket. Már most hátrá-
nyos helyzetben vannak,
nagykorúvá válás után, hiszen az
addigi napi négy helyett már csak
egy vércukorszintmérő tesztre jogo-
sultak. Az egyesület elnöke ugyan-
akkor rámutatott, a tervezet
indoklásában az áll, hogy az év vé-
géig száz inzulinpumpát és ötszáz
vércukorszintmérő készüléket biz-
tosítanának, ami szintén nem mél-
tányos, hiszen a hivatalos
nyilvántartás szerint Romániában
3600 körül van az 1-es típusú dia-
bétesszel diagnosztizált gyerekek
száma. – Minek alapján döntik el,
hogy egyik gyerek kap készüléket,
a másik pedig nem? – tette fel a kér-
dést Rodica Molnar. – Nagy előre-
lépés lenne, ha ingyenesen
hozzájutnának a családok ezekhez
a készülékekhez, viszont mindenki-
nek ugyanolyan joga van hozzá –
fogalmazott. 
A cukorbetegség nem múlik el 
18 éves kor után

Sorina Pintea egészségügyi mi-
niszter közösségi oldalán több szá-
zan szóltak hozzá a témához. A
hozzászólók szinte mindenike arra
hívja fel a miniszter asszony figyel-
mét, hogy az 1-es típusú diabétesz
nem múlik el, amikor a gyerekek
betöltik a 18. életévüket, ugyanúgy
kell követni a felnőtté vált fiatal
vércukorszintjének az alakulását,
tehát nem méltányos, hogy a terve-
zet értelmében megvonják tőlük az
addig járó jogokat. 

Egy fiatal cukorbeteg lány bejegy-
zésében megfogalmazza, hogy nem-
rég töltötte be a 18. évét, az állapota
romlik, viszont három hónapra 100

ingyenes vércukorszintmérő tesztet
biztosítanak neki az országos diabé-
teszprogram keretében, ami nem ele-
gendő, de nem tudja megengedni
magának, hogy megvásárolja a hi-
ányzó tesztcsíkokat.

Dr. Irina Muntean Maros megyei
diabetológus szakorvos, aki maga is
több mint három évtizede cukorbe-
teg, hozzászólásában felhívja a fi-
gyelmet, a nem megfelelően
követett vércukorszint idővel súlyos
szövődményekhez vezethet, ame-
lyeknek a kezelése tetemes költséget
jelent az államkasszának. Például ha
veseelégtelenség alakul ki, több ezer
euróba kerül a dialízis, látásvesztés
esetén pedig a lézerterápiás kezelés,
de akár a végtagok amputációjáig is
fajulhat a helyzet. – Nem logikus ál-
lamként és döntéshozó szervként in-
kább a szövődmények
megelőzésébe fektetni, mint majd
azoknak a kezelésébe? – teszi fel a
kérdést hozzászólásában a szakor-
vos. Ugyanakkor arra is rámutat,
hogy a jelenleg ingyenes tesztcsíkok
sem elegendőek ahhoz, hogy meg-
felelően követni lehessen a vércu-
korszint alakulását. Legkevesebb
napi 7-10 tesztcsíkra volna szükség,
nem pedig 4-re, amennyit az állam
az inzulinfüggő gyerekeknek bizto-
sít. A felnőttek pedig mindössze
napi egy ingyenes tesztcsíkra jogo-
sultak. – Hogy lehetséges, hogy egy
várandós nő napi egy tesztcsíkot
kapjon? Mennyibe kerül egy vele-
született rendellenességgel világra
jött újszülött kezelése? – veti fel a
szakorvos. Az összes nyugati állam-
ban az a tendencia, hogy a hagyo-
mányos tesztcsíkos módszerről
áttérnek a szenzoros készülékek
használatára. Egy 50 tesztcsíkot tar-
talmazó doboz 60 lejbe kerül. Egy
riasztóval ellátott szenzor (amely
életet ment súlyosan alacsony vér-
cukorszint esetén) pedig 60 euróba
– mutatott rá összehasonlításképpen
dr. Irina Muntean.

A Maros Megyei Tanács nagy
beruházása volt a csergedi
motorsportpálya, amelynek
kivitelezése nagyon elhúzó-
dott. Június közepére befe-
jezték a munkálatokat, az
átadás megtörtént, de az üze-
meltetőt illetően még nem
született döntés. A Népújság
kérdéseire Lukács Katalin, a
megyei tanács sajtótanácsosa
válaszolt. 

– A motorsportpark építésének
ötlete 12 évvel ezelőtt született
meg, a Maros Megyei Tanács ekkor
tette meg az első lépést annak érde-
kében, hogy ezt a beruházást meg-
valósítsa. A megyei önkormányzat
2006-ban vette át az állam tulajdo-
nából a megye tulajdonába a park
helyszínéül szolgáló mintegy 35
hektáros területet, amely Kerelő-
szentpálhoz és Nyárádtőhöz tarto-

zik. Két évvel később, 2008-ban a
megyei tanács uniós pályázatot
nyújtott be a motorsportpark építé-
sére. Az uniós finanszírozási szer-
ződést 2010-ben írták alá, ennek
értelmében a projektet 2018. 
december 31-ig kell lezárni.

– Az építkezés során gondok
akadtak a kivitelezővel, perre is
sor került, miért?

– A beruházás kivitelezésére a
megyei tanács először a Coopera-
tiva Edile Appennino SCRL – Mo-
rani Impex Kft. – Kasim Emaka
Kft. által alkotott társulással kötött
szerződést 2011-ben, amelyet 2014-
ben felbontott az önkormányzat. A
szerződésbontást kétévi pereskedés
követte, majd 2016-ban a bíróság
döntése arra kötelezte a céget, hogy
hagyja el a munkatelepet. A cég
ekkor sem volt hajlandó átadni a
munkatelepet, így végül kényszer-
végrehajtóhoz fordult a megyei ta-
nács.

41,4 millió lejes beruházás 
– Újabb versenytárgyalást írtak
ki, a munkálatok végén kiderült,
hogy a pálya mentén földcsu-
szamlások vannak. Hogyan si-
került ezt kiküszöbölni? 

– Az önkormányzat 2016-ban
újabb versenytárgyalást írt ki a mo-
torsportpark munkálatainak befeje-
zésére. A licitet a Contranscom
Construcţii Benţa Kft.–Beta Cops
Kft. nyerte el. A szerződésnek meg-
felelően 2017 végéig kellett volna
elvégezniük a munkálatot. Határ-
időre elkészültek, de az átvétel el-
kezdése után földcsuszamlás miatt
több helyen is megrongálódott a
versenypálya menti terület. Az átvé-
telt decemberben felfüggesztették,
hogy a cég elvégezze a szükséges
javításokat. A földmunkálatokat a
téli időszakban nem lehetett elvé-
gezni, így csak tavasszal kezdték el
a javításokat. A munkálatok elvég-
zése után június 15-én a megyei ta-
nács újra megkezdte a beruházás

átvételi folyamatát. Ez egy hosz-
szabb procedúra, mivel nem csak a
versenypályát kellett ellenőrizni,
hanem a projekt keretében épített
összes ingatlant, valamint a külön-
böző berendezések működését is
tesztelni kellett. Az ellenőrzések
múlt héten lejártak, az átvételi bi-
zottság mindent rendben talált. Az
átvételi jegyzőkönyvet még nem
írták alá, az adminisztratív teendők
miatt ez még egy-két napig elhú-
zódhat. Az átvételkor a munkálatok
értéke 41,4 millió lej volt (héa nél-
kül).

– Sokan profi versenypályára
számítanak, most némi csaló-
dással szembesülnek azzal, hogy
nem arról van szó. 

– A csergedi tetőn megépített mo-
torsportpark nem profi versenypá-
lyaként volt elképzelve, nem annak
tervezték, hanem szabadidőpark-
ként. Ez nem azt jelenti, hogy nem
lehet itt versenyeket is szervezni, de
az, hogy milyen versenyekre kerül
majd sor a pályán, elsősorban a mű-
ködtetőtől függ . A pályán motorke-
rékpáros és autós versenyeket
egyaránt lehet szervezni, de ezek-
hez külön minősítéseket kell besze-

rezni. Ez azt jelenti, hogy minden
verseny esetében meg vannak
szabva bizonyos feltételek, amelye-
ket teljesíteni kell, ha ezek bizto-
sítva vannak a pályán, akkor ez egy
egyszerű ellenőrzés során kiderül,
és a pálya megkaphatja a szükséges
minősítést. Ha bizonyos feltételek
nem adottak, akkor előbb megol-
dást kell találni ezek teljesítésére, és
utána kaphatja meg a pálya a minő-
sítést.

– Mikor és hogyan dől el, hogy
ki lesz a pálya üzemeltetője? 

– A motorsportpark működtetését
illetően a Maros Megyei Tanács
nem hozott még döntést. Amennyi-
ben külső felet bíznának meg a park
működtetésével, akkor a céget ver-
senytárgyalás keretében kell kivá-
lasztani. Ha a megyei
önkormányzat vállalja fel a működ-
tetést, akkor arról kell dönteni, hogy
a megyei tanács egy saját céget hoz
létre ennek érdekében, vagy egy
alárendelt intézmény által valósulna
meg a működtetés. Erről az idei év
során dönteni kell ahhoz, hogy év
végén le lehessen zárni az uniós
projektet – tájékoztatott Lukács Ka-
talin.

Fotó: Ascotid.ro

Mezey Sarolta
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Menyhárt Borbála

Elkészült a csergedi motorsportpark
Működtetéséről ezután döntenek 

Fotó: Henn Attila

Diszkriminatívnak tartják a szaktárca tervezetét
Vércukorszintmérő készülékek csak gyerekeknek 



Elöljáróban Kirsch Attila a hat
évvel ezelőtti, első világtalálkozó
délelőttre időzített gálaműsorát
idézte fel, amikor a házigazda sze-
repét betöltő Nagy István színmű-
vész a fergeteges hangulat láttán
találóan „jó estét”-tel köszöntötte
publikumát. Ezt követően el is in-
dult a legkülönfélébb, ám azonos
gyökerekből táplálkozó történetek
lánca. 
Családfák sűrűjében

Elsőként a családfaállítással fog-
lalkozó Buksa Ferenc lelkipásztor,
a rigmányi és nyárádszentsimoni re-
formátusok lelkésze beszélt nem
mindennapi kutatásairól, tapaszta-
latairól. Az ősfák és családfák 39
éves ismerője szentgericei szárma-
zású, bár Marosvásárhelyen jött a
világra, és a kolozsvári teológia el-
végzése előtt bolyais diák volt. 12
éve, első gyermeke születése után
kezdett el családfakutatással foglal-
kozni, többek között Rigmány teljes
lakosságának felmenőit is sikerült
feltérképeznie. Előadása címében
kutatásai egyik legfontosabb követ-
keztetését fogalmazta meg: Erdély-
ben mindenki atyafi, azaz a

marosszéki, illetve erdélyi családok
története valamilyen ponton talál-
kozik, évszázadokra visszamenőleg
kimutatható a vér szerinti rokonság.
(Buksa Ferenc munkásságáról pár
évvel ezelőtt, 2014. január 15-i,
Életre szóló vonzódás című cikké-
ben Bodolai Gyöngyi kolléganőnk
számolt be részletesen.) 
Üzenet Brüsszelből 

A következő meghívott, Demeter
Ágota-Dorottya, Brüsszelben élő
parlamenti asszisztens, munkahelyi
kötelezettségei miatt nem tudott
jelen lenni a világtalálkozón, így vi-
deoüzenetben köszöntötte, majd az
Európai Parlament színhelyeire rö-
pítette hallgatóságát. A 31 éves iro-
davezető másfél évtizeddel ezelőtt
bolyais diákként a magyarországi
Rákóczi Alapítványnál önkénteske-
dett, és ennek eredményeként ka-
pott később lehetőséget arra, hogy
Gál Kinga európai parlamenti kép-
viselő mellett gyakornokoskodjon.
Ezen az úton jutott el az asszisz-
tensi, 2014-től pedig az irodaveze-
tői beosztásig. Dorka elsőként
munkatere legféltettebb kincsét, az
irodájában kiragasztott plakátot mu-
tatta meg, amely a Bolyai líceum-
ban két évvel ezelőtt tartott
előadása emlékét őrzi, aztán az
ülésterembe kalauzolt, ahol több
mint 1200 tolmács dolgozik.

– Sokan megkérdőjelzik a nyelvi
kavalkád hatékonyságát, nekünk vi-
szont kisebbségpolitikai szempont-
ból ez sokat jelent – jegyezte meg,
majd azt is hangsúlyozta, hogy a
kinti munka során nem oldódnak
meg, viszont nyilvánosságot kap-
nak az erdélyi magyar közösség
problémái, ezért teremtő értékű az
a munka.

A marosvásárhelyiség Demeter
Ágota-Dorottya számára a minden-
hol jelen levő barátokat jelenti.

Ennek kapcsán azt a mozzanatot
idézte fel, amikor a brüsszeli rob-
bantás napján egy Németországban
és egy Mexikóban élő osztálytársa
is üzenetet írt neki, amelyben hogy-
léte felől érdeklődött.
A gyógyító története

A sikertörténetek szereplői közül
a gyógyító sem hiányozhatott. Dr.
Palatka Károly gasztroenterológus,
a Debreceni Egyetem Belgyógyá-
szati Klinikája Gasztroenterológiai
Tanszékének habilitált docense, az
emésztőrendszeri endoszkópos la-
boratórium vezetője elsőként a
„bölcsőről és környékéről”, a Bo-
lyai líceumban és a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen kapott szellemi útrava-
lóról szólt. Ezt követően kutatási te-
rülete, a gyulladásos bélbetegségek
kiváltó okairól értekezett, majd a
betegségek gyógyítására irányuló új
technikai vívmányokra, egyebek
mellett a bélkamerára tért ki. A kí-
vülállók számára is érthető, érdek-
feszítő előadás végén a gyógyító
negyedéves orvostanhallgató lányá-
nak fotója jelent meg a kivetítőn.
Dr. Palatka Károly őt nevezte élete
legnagyobb sikerének.

Lakás a Holdon
A legfiatalabb előadó egy bolyais

végzős diák, a múlt héten érettségi-
zett Puskás Dávid volt, aki a Hol-
don való lakhatás feltételeit
tanulmányozza. 3D nyomtatott
Holdbázis című projektjével az Eu-
rópai Unió Fiatal Tudósok Verse-
nyére is eljutott, ahol különdíjban
részesült, később a Természet Vi-
lága diákpályázatán első díjat nyert.

– Kiskoromban térképeket raj-
zoltam, űrhajókat képzeltem el. Ké-
sőbb egy működő tévét is
szétszedtem – kezdte történetét sze-
rény, de magabiztos stílusában a fi-
atal kutató, akit nyolcadik
osztályban kezdett érdekelni a 3D-
s nyomtatás. Alkatrészeket rendelt,
és több tervrajz alapján meg is épí-
tette első ilyen nyomtatóját. Ezt a
találmányt ötvözte holdkolonizáci-
óra vonatkozó elképzeléseivel,
meggyőződése szerint ugyanis az új
nemzedék fontos feladata lenne az
űrbeli lakótelepek létesítése, a boly-
gók földiesítése, valamint a holdbá-
nyászat. 

A fiatal zsenit a csillagok is ér-
deklik, tizenegyedik osztályban be
is került Magyarország olimpiai
csapatába, és részt vett a Nemzet-
közi Csillagászati és Asztrofizikai
Diákolimpián Thaiföldön, ahol el-
ismerésben részesült. A különféle
versenyeken nyert összegekből vá-
sárolta meg első távcsövét, amelyet
most iskolájának adományozott.
Bízik benne, hogy az utána követ-
kező diákokból megalakul a Bo-
lyais Csillagászati Társaság. Amint
a vetített bemutató utolsó képkoc-
káján jelképesen is kifejezésre ju-
tott, Dávid messzire tekint:
egyetemi tanulmányait Angliában
kezdi fizika szakon. A közönség so-
raiból érkezett kérdésre, miszerint
szándékszik-e itthon hasznosítani
rendkívüli tudását, őszintén ki-

mondta: nem valószínű, hogy erre
lenne lehetősége. Mindenesetre úgy
véli, egy erdélyi csillagvizsgálót jó
lenne létrehozni.
Összefogni az itthoniakat

A Marosvásárhelyi sikertörténe-
tek legtöbbet faggatott szereplője
Szabadi Ernő Loránd szociális
munkás és művész, a Rozmaring
utcai hajléktalanszálló közigazga-
tási szakellenőre volt. Érdekfeszítő
tapasztalatairól Harmónia mellékle-
tünkben számolunk be. A későbbi-
ekben mutatjuk be Nagy-György
Borbálát, a magyarországi Glamour
divat- és életmódmagazin újságíró-
ját, illetve az európai polgár kalan-
dos életútját bejárt Adorjáni Imre
István mérnököt is.

A délelőtti együttlét végén 
Székely Szilárd bolyais tanár, a
megszüntetett Római Katolikus Lí-

ceum ügyvezető igazgatója az itt-
hon maradt marosvásárhelyi
közösség erősítését szolgálni hiva-
tott Longivita – Mozgalom a közös-
ségért kezdeményezésről szólt,
melynek ötletgazdája dr. Borsos
Szabolcs. A mozgalom keretében
évente konferenciát szerveznének a
városból elszármazott, külföldön
befutott szakemberekkel, ugyanak-
kor évi két alkalommal egy olyan
magazint is megjelentetnének,

amely hazavágyó külföldiek gondo-
latait tartalmazná. A cél – a katoli-
kus iskola és a MOGYE esetében is
érzékelhető – meggyengült közös-
ségi tudat erősítése. A kezdeménye-
zéshez bárki újabb ötletekkel
csatlakozhat, ennek mikéntjéről a 
www.longivita.com honlapon lehet
többet megtudni.
Ének, tánc, humor

A hagyományos forgatókönyv
szerint a világtalálkozó szombat
délután gálaműsorral folytatódott a
Kultúrpalota nagytermében. Az ün-
nepi hangulatot a Trinitas kórus
gyönyörű egyházi énekei teremtet-
ték meg. Ezt követően Kirsch Attila
és Portik Vilmos, a Forgatag egyik
főszervezője üdvözölte a jelenlévő-
ket, Kányádi Orsolya pedig Zsig-
mond Barna magyar országgyűlési
képviselő, volt csíkszeredai főkon-

zul üdvözletét olvasta fel. „Együtt
erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”
– idézte levelében Zsigmond Barna
Wass Albertet, majd derűs nosztal-
giázást, hitükben, marosvásárhelyi-
ségükben való megerősödést kívánt
a találkozó minden résztvevőjének.

A továbbiakban a Kikerics nép-
táncegyüttes mezőségi táncai ragad-
ták magukkal a nagyérdeműt. Két
produkciót is láthattunk, melyek
szünetében Kovács Levente vidám

marosvásárhelyi történetmozaikok-
kal szórakoztatta az egybegyűlte-
ket. Többek között az is kiderült,
hogyan vált négyévesen német ol-
dalon harcoló „háborús bűnössé” a
későbbi közkedvelt színházi ren-
dező, színészpedagógus, és hogyan
ugratták egymást a Cementlapoknál
az egykori orvosis és színis diákok. 
A láda titka

A programfüzetben nem szere-
pelt, így valóban meglepetésnek szá-
mított Soós Zoltán múzeumigazgató
ajándéka. Az intézményvezető egy
különleges kulturális értéket hozott
el a Kultúrpalotába, az egykori Re-
formátus Kollégium hagyatékában
talált, 1600-as évekből származó
ládát, amelyben a Sárospatakról me-
nekülő diákok könyveket hoztak
magukkal a kollégiumba. Mivel
hosszú időn át nedves helyen tartot-
ták, a ládát borító marhabőr tönkre-
ment, de a több mint másfél évig
tartó restauráló munka során sikerült
helyrehozni – mondta a múzeum-
igazgató, aki arra is felhívta a figyel-
met, hogy ilyen utazóládából alig tíz
van Erdély-szerte.

Az együttlét a magyar népzenét
kortárs könnyűzenei dallamokba
oltó Eztán együttes koncertjével zá-
rult. Az együttes énekesnője, Ritziu
Ilka Krisztina színművésznő két dal
között így fogalmazta meg a város-
hoz való kötődését:

– Egy évig Miskolcon voltam,
mert azt hittem, az anyaországban
talán jobb lesz. De az nem Erdély,
nem Marosvásárhely.

Vasárnap délelőtt a Keresztelő
Szent János-plébánián tartott szent-
misén városunkért imádkoztak a vi-
lágtalálkozó résztvevői, majd a
Deus Providebit Tanulmányi Ház
előcsarnokában búcsúreggelivel zá-
rult az együttlét. 

A marosvásárhelyiek következő
világtalálkozójára – amint azt
Kirsch Attila megígérte – jövőben
is június utolsó szombatján kerül
sor. 
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Hazatérők története



A testi fenyítés, illetve az
előre meghatározott tan-
anyag reprodukálásának kö-
vetelménye végigkísérte az
elmúlt évszázadok oktatási
rendszereit, és a diák szemé-
lyiségét figyelmen kívül
hagyó pedagógiáknak a régi
időkben is megvoltak az el-
lenzői – derült ki a Beszélő
Könyvek sorozat legutóbbi
rendezvényén. A június 22-én
zajlott előadáson dr. Pukánszky
Bélát, a Szegedi Tudomány-
egyetem professzorát hallgat-
hatta a – Teleki Téka freskós
termét a zuhogó eső ellenére
is betöltő – publikum.

Az előadás előtt két diák Rotter-
dami Erasmus és Montaigne isko-
lakritikájából olvasott fel
részleteket. „A gyermeket alig 
négyesztendős korában iskolába
küldik, ahol egy tudatlan, durva,
romlott erkölcsű, néha nem is józan
eszű, gyakran holdkóros vagy nya-
valyatörős [...] tanító trónol.” „A jó
nevelő figyelembe veszi a gyermek-
kor sajátosságait és a gyermek
egyéni adottságait: A gyermekkor-
nak a kellemes és gyermekies dol-
gok felelnek meg. Ezért az ő
tanításukból minden mogorvaság-
nak és darabosságnak hiányoznia
kell” – vélte Erasmus.  Montaigne
így látta kora oktatási rendszerét:
„A kollégium nálunk ifjú rabok bör-
töne: lakóit züllötté teszik, mivel a
züllöttségüket büntetik, még mielőtt
züllöttek lennének”.

A német váltás
A reneszánsz humanistái a túlfe-

szített kritika hangján szólaltak
meg, és ez a kritika végigvonult az
elkövetkező századokon – szögezte
le dr. Pukánszky Béla előadása ele-
jén, majd az élet minden területére
kiterjedő fizikai büntetés létjogo-
sultságát megkérdőjelező mentali-
tásváltást körvonalazta. 

Bizonyos időszakokban, így a
19. században is felerősödtek az is-
kolával kapcsolatos ellenérzések.
Német orvosok arra a következte-
tésre jutottak, hogy az oktatási rend-
szer tönkreteszi a diák lelkét, ezt
jelzik a pszichoszomatikus tünetek,
valamint az öngyilkosságra való
hajlam. A német kritika II. Vilmos
császárhoz is eljutott, aki ennek ha-
tására elrendelte a tananyag csök-
kentését. A 19. század végére így
gyermekközpontúbb lett az oktatás,
bizonyos tantárgyak kikerültek a
tananyagból, ugyanakkor nagy sze-

rep jutott a szabad rajznak. 
– Az első nagy reformpedagógus

tehát maga a császár volt – vonta le
a következtetést az előadó. 

Csodálat és követendő példa
A következő percekben a reform-

pedagógia előfutárának tekintett
Rousseau-ról (1712–1778) esett
szó, aki „a feje tetejéről a talpára”
állította a pedagógiát, a jónak szü-
letett, később nem megfelelő mód-
szerekkel elrontható gyermeket
helyezve mindenek fölé. Emile,
avagy a nevelésről című regényé-
ben a későbbi élménypedagógiák –
többek között a mimézis, a pedagó-
giailag megkonstruált „mintha-
világ” – gyakorlatát vetíti előre a
nagy gondolkodó. Dr. Pukánszky
Béla ennek kapcsán arra is felhívta
a figyelmet, hogy a nagyszerű el-
mélet kidolgozója a gyakorlatban
csapnivaló pedagógus volt. Ezzel
szemben a rendetlenségbe rendet
vivő, sokak által unalmasnak tartott
Johann Friedrich Herbart (1776–
1841) zseniális nevelőnek bizo-
nyult. Herbart Rousseau-tól
eltérően nem a cselekvéses foglal-
kozásokat, tárgyi tevékenységeket
tartotta fontosnak, hanem a belső
munkára, a képzettársításokra ala-
pozott, mesélt, és meséi megeleve-
nedtek a gyermeki képzelet
színpadán. Nem közelített csodálat-
tal a gyermekhez, nem akart legug-
golni hozzá, nem kutatta a lelkét,
hanem személyiségével a példaké-
pet, a követendő felnőttmodellt su-
galmazta – hallhattuk az előadótól.

Ahol a diák „nyersanyag”
A személyiséggel keveset törődő,

urbanizált pedagógia az osztályter-
mek kialakításában is megmutatko-
zott. A tömegoktatás gyáriasságát
érzékeltették azok a 19. század
végi, 20. századi karikatúrák is,

amelyekből az előadó jó párat be-
mutatott. A szemléltetőanyagban
egy 1962-ben készült sajtófotó is
helyet kapott – Ács Irén Az első bi-
zonyítvány című fényképe –, amely
a jóságos arcú, de a bizonyítványt a
katedráról átnyújtó tanítónő megje-
lenítésével szintén a bürokratikus
pedagógiai tér üzenethordozója.
Ennek ellenpéldája az a több mint
70 évvel korábban készült kép,
amelyen a reformpedagógia esszen-
ciája, a diák és pedagógus közötti
közvetlen kapcsolat jut kifejezésre.

A „kevesek” iskolája
Az első alternatív tanintézetet

1889-ben az angliai Abbotsholme-
ban alapították gazdag családok
gyermekei számára. Ott, a „keve-
sek” iskolájában valósult meg a
bentlakásos kastélypedagógia. A ta-

nárok együtt laktak a diákokkal, a
nap sporttevékenységgel és áhítattal
kezdődött, a változatos, élmény-
szerű foglalkozások között hegedű-
oktatás, kísérletek, galambdúcépítés
és színdarabok bemutatása is szere-
pelt. 

Az előadást kérdéseivel interak-
tívvá tevő Lázok Klára, a Teleki
Téka főkönyvtárosa ennél a pontnál
azt tudakolta a meghívottól, hogy
mi vezetett az új oktatási forma
megteremtéséhez.

A 19. század végén egy új ember-
eszmény kezd kialakulni, a tőkét
termelő, fölhalmozó, hangya típusú
ember mellett megjelenik a tücsök
típusú, konzumáló, azaz fogyasztó
embertípus, aki a gyermekeinek is
meg szeretné könnyíteni az életet. A
századfordulón a civilizáció bék-
lyóiból kiszakadni akaró ember ki-
vonul az alpesekbe a zongorával.
Ez a felgyorsult urbanizációval
szemben védekezni óhajtó ember
gyönyörű elvágyódása. Ekkor szü-
letik meg a felismerés, miszerint
nincs csodálatosabb a gyermeknél,
aki megment a felgyorsult világtól
– fejtette ki dr. Pukánszky Béla.

Gyermekbarát tömegoktatás
A kor filozófusai azt hirdették:

legyen a gyermek a játékmester,
merítkezzünk meg az ő ősi zsenia-
litásában. Ez a mentalitás vezetett a
művészetpedagógia kialakulásához.
A reformpedagógia tömegessé vá-
lása az első Waldorf-iskola megszü-
letésével esik egybe. Az I.

világháború utáni letargiában a
német összeomlást egyesek a po-
rosz iskola számlájára írták. Erről,
illetve a gyermekek és fiatalok fej-
lődésében rejlő lehetőségekről tar-
tott 1919-ben előadást Rudolf
Steiner a Waldorf-Astoria cigaretta-
gyár munkásainak, akik az érteke-
zés végén arra kérték a filozófust,
alapítson iskolát a gyermekeiknek.
A tanintézet még azon év őszén
megnyílt.

Az alternatív tanintézetekben az
oktatás tere is átrendeződött, kisebb
lett a bútorzat, az addig egymás
hátát néző diákok pedig a – nagy-
részt alkotó jellegű – tevékenysé-
geknek megfelelően székeikkel
körbe ülhettek, illetve kisebb cso-
portokba verődhettek. Dr. Pu-
kánszky Béla szerint azonban nem
kizárólag a belső tér átalakításán,
sokkal inkább az ötletek gyakor-
latba ültetésén múlt a reformpeda-
gógia sikere. Az előadó értekezése
végén arra is felhívta a figyelmet,
hogy az alternatív ötletek sok eset-
ben a hagyományos iskolákban is
életképeseknek bizonyultak, erre
utal a projektmódszer elterjedése is.

– Nincs fehér vagy fekete, a
módszerek együtt hatnak. Ez a pe-
dagógia szépsége – zárta gondolat-
menetét a meghívott, aki szerint az
igazán jó iskola nem életidegen

elvek alapján működik, és mindig
képes a megújulásra. 

Neveléstörténeti kiállítás
Az előadóhoz intézett közönség-

kérdések megválaszolása után az
est a Teleki–Bolyai Könyvtárban
folytatódott, ahol Nádpálca és lexi-
kon címmel nyílt érdekfeszítő kiál-
lítás. A Református Kollégium
háromszáz éves múltját ünneplő ju-
bileumi  tárlat a Teleki Téka gazdag
könyvanyagán keresztül mutatja be
a különböző korok erkölcsi és peda-
gógiai szemléletmódját az antik gö-
rögöktől a felvilágosodás koráig,
külön kitérve a magyar neveléstör-
ténetre és ennek marosvásárhelyi
vonatkozásaira. A tárlókban a nagy
gondolkodók – Platón, Rabelais,
Descartes – művei mellett 17., 18.
századi iskolai jegyzetfüzeteket is
láthatunk, a falakon pedig Láng Or-
solya költő, író, képzőművész il-
lusztrációival csalogató pannók
vezetnek végig az elmúlt százado-
kon. 

A megnyitón Lázok Klára, a Te-
leki Téka főkönyvtárosa megkö-
szönte a kiállítás létrehozásában
szerepet vállaló munkatársak odaa-
dását, majd a tárlat kurátora, László
Lóránt történész szólt az egybe-
gyűltekhez.

– Könyvtárunk alapítója, Teleki
Sámuel rajongója volt az antik
görög és római irodalomnak és tu-
dománynak, megélője a felvilágo-
sodás kori eszméknek, és
működtetője az állam jobbító aka-

ratú intézkedéseinek. Az idén 300 éves
Református Kollégium pedig tanárain
és innen elinduló diákjain keresztül la-
boratóriuma volt a különböző, Nyugat-
ról érkező elképzeléseknek – emelte ki
a történész, majd arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy bár az idők során a ne-
velésnek hatalmas tapasztalati múltja
lett, a mezopotámiai alapfokú írnok-
képző és egy kétszáz évvel ezelőtti er-
délyi kis iskola között alig találni
különbséget. 

– Korok és nevelési módok vál-
tották egymást, de a nádpálca szinte
mindig suhogott. Természetesen ez
sarkítás, hisz a felvilágosodás korá-
nak köszönhetjük annak a modern
nevelési és pedagógiai rendnek a
megalkotását, amiben ma is élünk.
Hosszú századok után ekkor fedez-
ték fel a gyermekkor értékét – tette
hozzá László Lóránt, aki a további-
akban a neveléstörténeti korok
közös motivációjára, az adott vagy
elképzelt politikai és társadalmi
rend kialakításának, alátámasztásá-
nak, megerősítésének szándékára is
kitért.

A kurátor a kiállítás létrehozásában
nyújtott segítségért a megyei könyvtár-
nak és kollégáinak is köszönetet mon-
dott. Amint az a megnyitón is elhangzott,
a neveléstörténeti tárlat egy évig látogat-
ható, ősszel részben fel fogják fris-
síteni.

Nagy Székely Ildikó Fotó: Nagy Tibor
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Beszélő Könyvek est és tárlatnyitó
A nádpálcától az élménypedagógiáig



Bejelentette visszavonulását Gera Zol-
tán 97-szeres magyar válogatott labda-
rúgó. „Jó ideje foglalkoztat a gondolat,
de a napokban véglegesen elhatározásra
jutottam: befejezem aktív labdarúgó-
pályafutásomat. A búcsú mindig fáj, és
bár a szívem, mint mindig, most is vinne
még – ezért is húztam ilyen sokáig a
döntést –, a testem már többször jelzett
ez elmúlt időben: elég!” – írta Facebook-
oldalán a Ferencváros 39 éves támadója,
középpályása.

Gera Zoltán Pécsett lett élvonal-
beli labdarúgó, majd 2000-ben a
Ferencvároshoz szerződött, ahol
látványos és akrobatikus megoldá-
sai, harciassága miatt gyorsan kö-
zönségkedvenc lett. 2004-től tíz
évig Angliában légióskodott, a
West Bromwich Albionnál két
hosszabb időszakot töltött, vala-
mint a Fulhamben szerepelt, amely-
lyel Európa-liga-döntőt játszott
2010-ben. A magyar nemzeti csa-
patban tizenöt év alatt 97 fellépésén
26-szor volt eredményes. Geránál
több alkalommal csak Király Gábor

(108) és Bozsik József (101) szerepelt a váloga-
tottban. Kulcsembere volt a 2016-os Európa-baj-
nokságon nyolcaddöntős együttesnek,
Portugáliának lőtt találatát az európai szövetség
(UEFA) internetes szavazásán a torna legszebb
góljának választották meg.

Gera a 2017/18-as szezonnak a Ferencváros
csapatkapitányaként vágott neki, de a hetedik
tétmeccsen – július 30-án, a Mezőkövesd elleni
bajnokin – combsérülést szenvedett, és legköze-
lebb csak a bajnokság zárófordulójában, június
elején lépett pályára 12 perc erejéig.

Barátságos, ugyanakkor rangos nem-
zetközi kispályás labdarúgótornát szerve-
zett az elmúlt hét végén a
marosszentkirályi sportlétesítményben a
Maros megyei labdarúgásban aktívan te-
vékenykedő szakembereket, sípmestere-
ket tömörítő Fair Play Team. Nyolc
csapat részvételével zajlott a torna: a há-
zigazdák mellett részt vettek a Magyar
Labdarúgó-szövetség Zala megyei igaz-
gatójának, Józsi Györgynek a vezetésével
érkezett Zala megyei játékvezetők, a Se-
bastian Gheorghe elnök, FIFA-bíró veze-
tésével felálló Suceava megyei
sípmesterek, a Claudiu Ştefănuţ elnök
által irányított Beszterce-Naszód megyei
futballbírók alakulata, a Mircea Cigle-
nean elnök által irányított Kolozs megyei
játékvezetők, Vasile Bordaş elnök veze-
tésével a Hargita megyei bírók, a 2016-
ban fiatalon, 36 éves korában elhuny
marosvásárhelyi játékvezető, Cristi Tătar
emlékére alakult csapat, a Cristi Tătar ba-
rátai, valamint az Academica Transilva-
nia együttese. 

A Business Hotelben tartott ünnepé-

lyes sorshúzáson a csapatokat két cso-
portba sorolták. Látványos mérkőzéseket
játszottak (2x8 perces félidőkkel), több
találkozón a 7 méteres büntetőrúgásokkal
dőlt el a végső sorrend.

A szervezők a torna legjobb játékosá-
nak szánt Cristi Tătar-serleget Romulus
Micleának ítélték oda, míg a sportszerű-
ségi Czegő Ildikó-díjat az MLSZ Zala
megyei igazgatója, Józsi György kapta.
Minden csapatot kupával, oklevéllel tün-
tettek ki, a játékosok nyakába pedig egy-
formán aranyérmek kerültek. 

A torna főrendezője, Cseh Gábor, aki
a Marosvásárhely-Zalaegerszeg Baráti
Kör Társaság elnöke is, kérdésünkre el-
mondta: a két város közötti kapcsolat
több mint 20 éves, Maros megye és Zala
megye között pedig 12 éve létezik köte-
lék. „Ennek jegyében évente több rendez-
vényt tartunk, az egyik ez a hagyományos
nemzetközi focitorna, amelynek tulajdon-
képpen három társszervezője volt: a Fair
Play Team, vagyis a Maros megyei játék-
vezetők alakulata, a Marosvásárhely-Za-
laegerszeg Baráti Kör Társaság, valamint
a Pro XXI. Sport és Kulturális Alapít-
vány” – mondta el Cseh Gábor.
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Gera Zoltán bejelentette visszavonulását

Újabb marosvásárhelyi ifik a csíkszeredai akadémián
Három 2003-ban született labdarúgót válogat-

tak ki a csíkszeredai Székelyföld Labdarúgó
Akadémia szakemberei a Marosvásárhelyi MSE
tehetséges fiatal focistái közül, hogy az ősztől az
akadémiát képviselő FK Csíkszereda ifjúsági
csoportjaiban szerepeljenek.

Balázs Lajos Norbert kreatív középpályás, a
képességeit az is mutatja, hogy többször lehető-
séget kapott a 4. ligában feljutásért küzdő MSE
felnőttcsapatában is, amelyben már 14 évesen, a
szabályok által megengedett minimális korban
bemutatkozott. Mi több, hogy nagyobb felelős-
séget érezzen, Fehér Csaba edző több kupamecs-
csen a csapatkapitányi szalagot is rábízta. A 4.
ligában már gólt is szerzett.

Finna László ugyancsak középpályás poszton

játszik, hasonló feladatokat lát el, mint Balázs
Norbert, azonban ők ketten remekül „elférnek”
egymás mellett is a pályán, Finna valamivel fel-
jebb helyezkedik el. Utóbbi is játszott a kupa-
meccseken az MSE felnőttcsapatában, valamint
a Kutyfalva elleni 4. ligás találkozón. A harma-
dik, akin megakadt a csíkszeredai szakemberek
szeme, Szabó Csaba, aki jobbszélső poszton ját-
szik, remek fizikai adottságokkal rendelkezik.
Hasonlóan a társaihoz, már ő is pályára lépett a
4. ligában és kupameccseken a felnőttcsapat me-
zében.

Hármójuk mellett a Marosvásárhelyi MSE
egyik további fiatal játékosa, a még fiatalabb,
alig 14 éves Palkó Árpád bekerült a korosztályos
román válogatott bővített keretébe. (bálint)

Harmadszorra játszottak 
a Barátság Kupáért

Szászgáspár Barnabást a leg-
többen a kosárlabdapályáról,
később pedig a Maros KK kis-
padjáról ismerik. A jelenleg
városi tanácsosként is tevé-
kenykedő sportember ilyen
minőségében az idén megala-
kított Városi Sportklub igaz-
gatótanácsi tagja, és a
férfikosárlabda-szakosztály
egyik vezetője. Az új klubról
és a kosárlabdacsapat kilátá-
sairól kérdeztük.

– Milyen helyzetben van jelen-
leg a marosvásárhelyi Városi
Sportklub, különös tekintettel
arra, hogy hamarosan kezdőd-
nek a bajnokságok, és küszöbön
vannak a beiratkozási határ-
idők?
– Nagyon örülünk, hogy létrejött

ez a városi klub, mert, ahogy közis-
mert, a marosvásárhelyi sport idén
a megszűnés szélére sodródott.
Most van egy új struktúra, egy új
identitás. A városnak van egy
klubja, amelyben, nagyon reméljük,
a vásárhelyi sport új életre kel.
Több sportágban indulunk, de saj-
nos, mindben lentről kell kezde-
nünk mind költségvetési
szempontból, mind pedig a bajnoki
szint tekintetében. Lépésről lépésre

akarjuk visszaépíteni a marosvásár-
helyi sportot.

– Melyek a perspektívák, külö-
nösen költségvetés tekintetében,
ugyanis úgy tűnik, hogy a város
pénze erre nem lesz elég…
– Így van. Minden szakosztály

kap egy elég jó alapot, amire építe-
nie kell. Minden szakosztályvezető-
nek elmondtuk, hogy már július
elsejétől el kell induljanak, hogy a
magánszférából minél több támoga-
tót szerezzenek. Mindenki olyan
költségvetésből gazdálkodhat majd,

amilyent saját menedzseri képessé-
gei szerint képes megszerezni a
sportága számára. 

– Milyen sportágakról beszé-
lünk? 
– Azok a hagyományos sport-

ágak, amelyek eddig is voltak az él-
vonalban. A röplabda, a kézilabda,
amely mindig is létezett a városban,
utóbbi sajnos többet volt a másod-
osztályban, a kosárlabda. Újdonság
a vízilabda, amely jelenleg építke-
zik, rengeteg jó ificsapat van, de
szeretnének most már felnőttcsapa-

tot is indítani. Ott van a labdarúgás,
amely, mint tudjuk, a 4. ligában kell
hogy kezdje helyi játékosokkal. Az
egyéni sportok, amelyeket Gyar-
mati Ferenc, az Iskolás Sportklub
igazgatója menedzsel majd, és bí-
zunk benne, hogy minél több érmet
és eredményt hoznak Marosvásár-
helynek. Persze, ott van még a teke,
az ökölvívás, tehát gyakorlatilag
mindenki bele van foglalva, de va-
lamennyien alulról kell kezdjék az
építkezést. 

– Értsük ezt úgy, hogy akik ha-
marabb mutatnak fel eredményt,
azok hamarabb számíthatnak
több pénzre?
– Így van. Az igazgatótanács és

az elnök is célkitűzéseket kér a
szakosztályoktól, követjük ezek tel-
jesítését, és annak függvényében
osztjuk szét a rendelkezésre álló
alapokat.

– Beszéljünk akkor egy kicsit a
kosárlabdáról, hiszen amellett,
hogy igazgatótanácsi tag, a fér-
fikosárlabda-csapatban van na-
gyobb szerepe. Maros-
vásárhelyen volt egy eredmé-
nyes időszak, amely hirtelen
megszakadt. Most pedig egy-
szerre két csapat is próbál alul-
ról építkezni. Az egyik a Városi
Sportklub.
– Mindenkinek fáj, ami történt,

nekünk is. Ezért is kezdeményeztük
a Városi Sportklub létrehozását,
hogy újra eredményes kosárlab-

dacsapat lehessen. Az első célkitű-
zésünk, hogy minden marosvásár-
helyi játékost hazahozzunk. Sajnos,
az új bajnoki lebonyolítási rend-
szerben a harmadik értékcsoportban
kell indulnunk. Az első közvetlen
célkitűzésünk, hogy jövőre már a B
csoportban folytathassuk. 

– Kikre lehet számítani ebben a
régi játékosok közül, illetve mi-
lyen új játékosokat szeretnének
hozni?
– Ahogy elmondtam, nagyon

szeretnénk, hogy a marosvásárhelyi
alapjátékosokat visszahozzuk. Már
tárgyaltunk velük, és mindenki po-
zitív választ adott. Persze, ez nem
lesz elég, természetes, hogy még
szükség lesz másokra is. Amikor
meglesz a konkrét megállapodás
arról, hogy a hazaiak igenis vissza-
jönnek, akkor még szükség lesz
egy-két rutinos játékosra, akik le-
hetnek idegenlégiósok is, és körü-
löttük építjük fel a fiatal csapatot.

– Most jár le a beiratkozási ha-
táridő, és az egyik feltétel, hogy
a klubnak részt kell vennie az
országos streetballbajnokság-
ban is. Ez teljesülni fog?
– Beszéltünk a szövetséggel, és

az idén kivételesen felmentenek ez
alól a kötelezettség alól. A szövet-
séghez már csatlakoztunk, és a be-
iratkozási iratokat is megküldtük
Bukarestbe. Tehát biztos ott leszünk
a bajnokság rajtjánál a C csoport-
ban. 

A Városi Sportklubról és a kosárlabdáról

Czimbalmos Ferenc Attila

A 2016-os Eb-n Portugáliának lőtt gólját a torna legszebb találatának választották

1049.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Szászgáspár Barnabás (b) a legutóbbi kosárlabdaévadot Piteşti-en fejezte be, a helyi BCM U
FC Argeş vezetőedzőjeként

Bálint Zsombor

Eredményjelző

A III. Barátság Kupáért, helyosztó eredmények:
* a 7. helyért: Fair Play Team Maros – Suceava megyei játékvezetők 3-3, 5-6 a büntetőpárbaj
után
* az 5. helyért: Kolozs megyei játékvezetők – Cristi Tătar barátai 1-2
* a 3. helyért: Zala megyei játékvezetők – Hargita megyei játékvezetők 2-2, 6-7 a büntetőpárbaj
után (gólszerzők: Fellner Gergő, Takács Gábor, valamint Tamási Zoltán 2)
* az 1. helyért: Academica Transilvania – Beszterce-Naszód megyei játékvezetők 1-1, 3-4 a
büntetőpárbaj után (gólszerzők: Miclea Romulus, illetve Marius Ghiţan)
A torna végeredménye: 1. Beszterce-Naszód megyei játékvezetők, 2. Academica Transilvania,
3. Hargita megyei játékvezetők, 4. Zala megyei játékvezetők, 5. Cristi Tătar barátai, 6. Kolozs
megyei játékvezetők, 7. Suceava megyei játékvezetők, 8. Fair Play Team Maros.

Az MSE a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című mű-

sorának meghívottja Fehér Csaba és Kristály Hunor, az MSE futballcsapatának edzője, illetve
kapitánya, akikkel Szucher Ervin a harmadik ligába való feljutás körülményeiről beszélget.
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Győzelemmel búcsúztak a lengyelek, 
vereséggel jutottak tovább a japánok

A lengyel válogatott 1-0-ra le-
győzte a japán csapatot az oroszor-
szági labdarúgó-világbajnokságon
a H csoport 3., utolsó fordulójában,
de a vesztes ázsiai gárda így is be-
jutott a nyolcaddöntőbe. Japán a
fair play pontokkal előzte meg a
csoportban hozzá hasonlóan szin-
tén 4 ponttal, valamint 4-4-es gól-
különbséggel végző Szenegált,
amellyel 2-2-es döntetlent játszott.
A nemzetközi szövetség (FIFA) tá-
jékoztatása szerint a második he-
lyen zárt ázsiaiaknak -4, az
afrikaiaknak -6 pontjuk volt. 

A csapatok lendülete a kezdést
követően csupán húsz percig tartott
ki, utána leginkább a két tizenhatos
között zajlott a gyenge iramú játék,
sok eladott labdával és apró sza-
bálytalansággal. A labda ritkán ke-

rült a kapuk közelébe, az első fél-
időben a japánoknak több, a len-
gyeleknek nagyobb lehetőségük
adódott. A játékrész egyetlen iga-
zán vb-re emlékeztető pillanata-
ként a 34. percben Grosicki fejesét
bravúros vetődéssel hárította Kava-
sima. A labda részben túljutott
ugyan a gólvonalon, de a lengyelek
hiába reklamáltak, a játékvezető
nem ítélt gólt.

A második félidő a lengyelek ré-
széről egy helyzettel indult, majd
góllal folytatódott. Az ázsiai együt-
tes csak meddő mezőnyfölényhez
jutott, mert akcióit lassan és kiis-
merhetően szőtte, így támadásait
nem tudta befejezni a fegyelmezet-
ten védekező és veszélyesen kont-
rázó lengyelekkel szemben. 

Miután a csoport másik mérkő-
zésén Kolumbia megszerezte a ve-

zetést Szenegál ellen, a volgográdi
közönség a hajrában kifütyülte a
csapatokat, mert a pályán látványo-
san nem történt semmi. A japán
védők unottan passzolgattak a saját
térfelükön, a lengyelek viszont
nem akarták átlépni a félpályát.
Utóbbiak – két vereség után – meg-
elégedtek az egygólos győzelem-
mel, a japánok pedig így is
továbbjutottak.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, H csoport, 3. forduló: Lengyelország –

Japán 1-0 (0-0)
Volgográd, 42.189 néző, vezette: Janny Sikazwe (zambiai).
Gólszerző: Bednarek (59.).
Sárga lap: Makino (66.).
Japán: Kavasima – Szakai, Josid, Makin, Nagatomo – Szakai, Ja-

magucsi, Sibaszaki, Uszami (65. Inui) – Muto (82. Haszebe), Okazaki
(47. Oszako).

Lengyelország: Fabianski – Bereszynski, Glik, Bednarek, Jedr-
zejczyk – Góralski, Krychowiak – Zielinski (79. Teodorczyk), Grosicki,
Kurzawa (79. Peszko) – Lewandowski.

A H csoport végeredménye
1. Kolumbia 3 2 0 1 5-2 6 
2. Japán 3 1 1 1 4-4 4
3. Szenegál 3 1 1 1 4-4 4
4.  Lengyelország 3 1 0 2 2-5 3

Kurzawa szabadrúgásból a labdát a japán öt és felesre ívelte, Bednarek érkezett a túloldalon,
és kapásból a kapu bal oldalába lőtt

Kolumbia csoportelső lett, Szenegál 
fair play pontokkal búcsúzott

Kolumbia végzett az első helyen a
H csoportban az oroszországi labda-
rúgó-világbajnokságon, miután a 3.,
utolsó fordulóban csütörtökön 1-0-ra
legyőzte Szenegált, amely végül a fair
play pontok összevetésével csúszott a
harmadik helyre, s esett ki. A vb-k tör-
ténetében először rangsoroltak a fair
play pontok két csapat között.

José Pékerman, a kolumbiaiak ar-
gentin szövetségi kapitánya 52. FIFA
által rendezett mérkőzésén ült a kispa-
don, ezzel új rekordot állított fel.

Az első 45 percben a szenegáliak
futballoztak veszélyesebben, s a Sadio
Manéval szemben elkövetett szabály-
talanság után a videobíró mentette
meg a kolumbiaiakat. A dél-amerikai-
aknak egy veszélyes szabadrúgásuk és
egy Falcao-fejesük volt, azonban a félidő közepén
sérülés miatt elveszítették a legutóbbi vb arany-
cipősét, James Rodriguezt.

Fordulás után eseménytelenül csordogált a ta-
lálkozó, főként azt követően, hogy a másik mér-
kőzésen Lengyelország megszerezte a vezetést,
ugyanis így a gól nélküli döntetlen tökéletesen
megfelelt mindkét gárda számára. Aztán a 74.
percben érkezett a védő Yerri Mina, és sorozatban
második meccsén is betalált, „borítva” ezzel a
mérkőzést.

Innentől kezdve sürgőssé vált a helyzet a sze-
negáliaknak, de hiába próbálkoztak, az eredmény
nem változott – mint ahogy a másik mérkőzésen
sem, így a fair play pontok alapján az afrikaiak
búcsúztak a világbajnokságtól.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, H csoport, 3.

forduló: Kolumbia – Szenegál 1-0 (0-0)
Szamara, 41.970 néző, vezette: Milorad

Mazic (szerb).
Gólszerző: Mina (74.).
Sárga lap: Mojica (45.), illetve Niang

(51.).
Kolumbia: Ospina – Arias, Davinson San-

chez, Mina, Mojica – Carlos Sanchez, Uribe
(83. Lerma) – Cuadrado, James Rodriguez
(31. Muriel), Quintero – Falcao (89. Borja).

Szenegál: Ndiaye – Gassama, Salif Sane,
Koulibaly, Sabaly (74. Wague) – Sarr, Ko-
uyate, Gueye, Sadio Mané – Balde (80. Ko-
nate), Niang (86. Sakho). 

Egy jobb oldali szögletre Mina tökéletes ütemben érkezett, az ötösről le-
fejelte a földre a labdát, amely onnan a hálóba vágódott

Nincs afrikai továbbjutó, több mint
kétmillió néző, 2,5 felett a gólátlag
A csoportkör 48 találkozóján született

122 gólt több mint kétmillió néző látta a
helyszínen az oroszországi labdarúgó-vi-
lágbajnokságon.

A 2,54-es mérkőzésenkénti gólátlag –
egyelőre – elmarad a négy évvel ezelőt-
titől, ugyanis Brazíliában meccsenként
2,67 találat született, ugyanakkor a mos-
tani szám jobb, mint a 2002-es, a 2006-
os és 2010-es világbajnokságé. A 11
város 12 stadionjában eddig 2.178.894
néző tekintette meg az összecsapásokat,
ami 45.394-es átlagot jelent, s ez elma-
rad az elmúlt három vb nézőszámától,
ami elsősorban a létesítmények befoga-
dóképességével magyarázható.

A legnagyobb csalódást kétségkívül a
címvédő németek okozták, akik már a
csoportkörben búcsúztak. Érdekesség,
hogy amióta 32 csapatos a világbajnokság,
az összes európai címvédő – 2002-ben
Franciaország, 2010-ben Olaszország,
2014-ben Spanyolország és idén Német-
ország – már az első körben kiesett.

A legérdekesebb továbbjutás Japánhoz
fűződik, mivel a vb-k történetében elő-
ször fordult elő, hogy egy csapat a keve-
sebb sárga lapjának köszönhetően lépett
tovább. A nemzetközi szövetség (FIFA)
égisze alá tartozó versenyeken is csak
másodjára történt meg, de akkor sem to-
vábbjutás múlt rajta, ugyanis 2016-ban a
női U20-as vb-n az Egyesült Államok és
Franciaország között csak a csoportelső-
ségről döntött a sportszerűségi lista. Sze-
negál balszerencsés kiesése egyúttal azt

eredményezte, hogy a 32 csapatos vb-
ken, azaz 1998 óta most először nem ju-
tott egyetlen csapat sem nyolcaddöntőbe
Afrikából.

Mindössze két válogatott – Egyiptom
és Panama – búcsúzott pont nélkül, de
minden nemzeti együttes legalább két-
szer eredményes volt a tornán. A legtöbb
gólt Belgium szerezte kilenccel. Az
egyetlen csapat, amely nem kapott gólt,
a százszázalékos teljesítménnyel 16 közé
jutott Uruguay. A dél-amerikaiakon kívül
még Belgium és Horvátország maradt hi-
bátlan a csoportkörben.

Talán a videobíró bevezetésének is kö-
szönhető, hogy a 48 meccsen összesen 24
büntetőt ítéltek a játékvezetők, s ennek
éppen 75 százalékát, azaz 18-at értékesí-
tettek. Szintén kiugróan magas az öngó-
lok száma, mostanáig kilenc született.
Ugyanakkor a korábbi tornákhoz képest
jóval kevesebb a piros lap, eddig mind-
össze három futballistát állítottak ki,
pedig az elmúlt öt vb-n mindig legalább
tízet, ebből négy esetben pedig 17 felett
volt a piros lapok száma.

Ami érdekességként még kiemelhető,
hogy a második félidőben sokkal több
gól születik: míg az első 45 percben 47-
szer, addig a másodikban 75-ször rezdül-
tek meg a hálók. A hosszabbításokban is
sok találat esik, az első játékrész ráadá-
sában ugyan csak három, de a másodiké-
ban 16.

Az oroszországi világbajnokság szom-
battól a nyolcaddöntőkkel folytatódott.

Belgiumé a csoportelsőség Anglia előtt
Belgium százszázalékos teljesítménnyel vég-

zett az élen a G csoportban az oroszországi lab-
darúgó-világbajnokságon, miután a 3., utolsó
fordulóban csütörtökön 1-0-ra legyőzte Angliát.
A két együttes már korábban biztosította tovább-
jutását. A nyolcaddöntőben Belgium Japánnal,
Anglia pedig Kolumbiával találkozik.

Mindkét csapatban több olyan játékos kapott
bizalmat, akik korábban kevesebb lehetőségben
részesültek. Mivel a továbbjutásuk már biztos
volt, egyáltalán nem diktáltak „gyilkos” tempót
a futballisták, így helyzetből sem láthatott sokat
a közönség.

Nem sokkal a fordulást követően Adnan Ja-
nuzaj villant, és vezetéshez juttatta Belgiumot.
Innentől kezdve az angolok
próbáltak riválisuk fölé kere-
kedni, de játékukból hiányzott
az átütő lendület, s főként az
első két mérkőzésen öt gólt
szerző Harry Kane.

Tunézia a szünet után fordított 
Panama ellen

Tunézia a szünet után fordított, és 2-1-re legyőzte Panamát az oroszországi lab-
darúgó-világbajnokság G csoportjának 3., utolsó fordulójában csütörtökön, a két
együttes már korábban elveszítette esélyét a továbbjutásra.

A tunéziai kezdőcsapat öt, a panamai négy helyen változott az előző fordulóhoz
képest, amikor előbbi a belgáktól (2-5), utóbbi az angoloktól (1-6) szenvedett súlyos
vereséget.

Az észak-afrikai együttes a kezdés után egyénileg és csapatként is felülmúlta el-
lenfelét, de hiába játszott mezőnyfölényben, a fegyelmezetten védekező panamai
riválissal szemben helyzetig is ritkán jutott. A 33. percben meglepetésre mégis Pa-
nama szerzett vezetést, amihez kellett némi szerencse is. Fokozta a nyomást a tuné-
ziai gárda, de helyzeteit továbbra sem tudta gólra váltani.

A második felvonás elején gyorsan egyenlített az afrikai csapat, Fahr al-Din Júszef
a vb-k történetének 2500. találatát szerezte. A gól után a pálya középső részét gyor-
san átjátszották a csapatok, így a kapuk felváltva forogtak veszélyben. A 66. percben
Tunézia megduplázta előnyét, majd a folytatásban próbálta lassítani a játékot, húzni
az időt. Panama nem zuhant össze, nem adta fel, továbbra is támadásban maradt, de
hiába adódott több lehetősége a gólszerzésre, nem tudott egyenlíteni, így pont nélkül
búcsúzott a vb-től.

Tunézia legutóbb az 1978-as vb-n nyert mérkőzést – Mexikót győzte le 3-1-re –,
azóta három vb-n (1998, 2002, 2006) zárt a csoportkörben egy-egy ponttal.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, G csoport, 3. forduló: Belgium – Anglia 1-0 (0-0)
Kalinyingrád, 33.973 néző, vezette: Damir Skomina (szlovén).
Gólszerző: Januzaj (51.).
Sárga lap: Tielemans (19.), Dendoncker (33.).
Belgium: Courtois – Dendoncker, Boyata, Vermaelen (74. Kompany) – Fellaini, Mousa Dem-

bele – Tielemans, Januzaj, Thorgan Hazard (86. Mertens) – Batshuayi.
Anglia: Pickford – Phil Jones, Stones (46. Maguire), Cahill – Alexander-Arnold (79. Welbeck),

Loftus-Cheek, Dier, Delph, Rose – Rashford, Vardy.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, G csoport, 3. forduló: Tunézia – Panama 2-1 (0-1)
Szaranszk, 37.168 néző, vezette: Navaf Abdulla Sukralla (bahreini).
Gólszerzők: al-Din Júszef (51.), Hazrí (66.), illetve Meriah (33., öngól).
Sárga lap: Szászí (44.), Badri (71.), Halali (93.), illetve Avila (78.), Gómez (80.),

Tejada (96.).
Tunézia: Mászlúszi – Nagguez, Bedúí, Meriah, Haddadi – Shíri, Halali, Szászí

(46. Badri) – al-Din Júszef, Hazrí (89. Szrarfi), Szliti (77. Halíl)
Panama: Penedo – Machado, Roman Torres (56. Tejada), Fidel Escobar, Ovalle

– Gabriel Gómez – Luis Rodríguez, Godoy, Avila (81. Arroyo), Barcenas – Gabriel
Torres (46. Cummings).

Januzaj egy szemtelen csellel kibillentette védőjét, majd a 16-os
jobb sarkától gyönyörű mozdulattal a jobb felső sarokba tekert

A G csoport végeredménye
1. Belgium 3 3 0 0 9-2 9
2. Anglia 3 2 0 1 8-3 6
3. Tunézia 3 1 0 2 5-8 3
4. Panama 3 0 0 3 2-11 0



Franciaország jutott elsőként
negyeddöntőbe az oroszor-
szági labdarúgó-világbajnok-
ságon, miután 4-3-ra
legyőzte Argentínát szomba-
ton, Kazanyban. A francia
csapat a nyolc között Urugu-
ayjal játszik pénteken, Nyizs-
nyij Novgorodban.

A francia csapat a csoportkör
során legyőzte Ausztráliát (2-1) és
Perut (1-0), majd egy dánok elleni
0-0-s döntetlennel bizto-
sította be csoportelsősé-
gét. Az albiceleste a
nyitókörben Izlanddal
csak 1-1-es döntetlent
játszott, majd a Horvát-
országgal szembeni 3-0-
s vereség után Nigéria
legyőzésével jutott to-
vább.

A dél-amerikaiak szö-
vetségi kapitánya, Jorge
Sampaoli némi meglepe-
tésre Gonzalo Higuaínt
és Sergio Agüerót is ki-
hagyta a kezdőcsapatból,
amelynek három táma-
dója Lionel Messi és
Ángel Di María mellett a
Boca Juniorsban játszó
Cristian Pavón volt. A
szakvezetőnek ez volt a
15. mérkőzése a váloga-
tott kispadján, és ezúttal
sem szakította meg sorozatát: két-
szer egymás után nem állt még fel
ugyanazzal a kezdőcsapattal.

A túloldalon Didier Deschamps
80. alkalommal irányította a fran-
ciákat, ezzel megelőzte az örök-
rangsor élén Raymond
Domenechet. A játékosként 103-
szoros válogatott szakvezetőnek ez
volt élete első Argentína elleni ösz-
szecsapása.

A mérkőzés első nagy lehető-
sége a franciák előtt adódott: An-
toine Griezmann 9. percben, 23
méterről elvégzett szabadrúgásánál
csak a keresztléc mentette meg az
argentinokat. Négy perccel később
már az sem: az Atlético Madrid tá-
madója tizenegyesből megszerezte
a vezetést csapatának.

A gól után is az európai együttes
maradt támadásban, Kylian
Mbappé megindulásaival nem tu-
dott mit kezdeni az argentin véde-
lem. A félidő második felére a
franciák visszahúzódtak a saját tér-
felükre, a dél-amerikaiak birtokol-
ták jóval többet a labdát. A 41.
percben Di María gyakorlatilag a
semmiből egyenlített: bal lábas lö-
vése előtt helyzete sem volt csapa-
tának.

A fordulás után Ever Banega
szerencsés góljával szinte azonnal
megszerezte a vezetést Argentína,
de a gallok Benjamin Pavard bom-
bagóljával tíz percen belül egyen-
lítettek, majd Kylian Mbappé

duplázásával megnyugtató előnybe
kerültek.

Az összecsapás utolsó harmadá-
ban a kitámadó dél-amerikai véde-
lemmel szemben több veszélyes
kontrát is vezetett Deschamps
együttese, de gólt az argentinok
értek el, igaz, ez már csak szépség-
tapasz volt: a címvédő németek
után az előző vb döntőjének a
vesztese is elbúcsúzott.

Mindez azt is jelenti, hogy

Messi pályafutása során továbbra
sem szerzett gólt a világbajnokság
egyenes kieséses szakaszában, és
az argentinokat – csakúgy, mint az
1986-os vb-címük óta mindig – ez-
úttal is európai gárda búcsúztatta.

Az uruguayi válogatott 2-1-re
legyőzte az Európa-bajnok
portugál csapatot az oroszor-
szági labdarúgó-világbajnok-
ság szombati nyolcad-
döntőjében, Szocsiban. A dél-
amerikaiak a duplázó Edinson
Cavani vezérletével győztek.

A portugál válogatott a B csoport
második helyezettjeként, veretlenül
érkezett a nyolcaddöntőre, míg az
uruguayi csapat százszázalékos tel-
jesítménnyel, gólt sem kapva vég-
zett az A jelű kvartett élén. A két
csapat első egymás elleni tétmec-
csére készült.

Egy rekord már a találkozó előtt
megdőlt, ugyanis a dél-amerikai-
akat irányító Oscar Tabarez 71, míg
kollégája, Fernando Santos 63 éve-
sen ült le a kispadra, és a vb-k tör-
ténetében még nem fordult elő,
hogy két kapitány életkora összesen
135 év és 3 hónap legyen. A csúcsot
a német Otto Rehhagel és a svéd
Lars Lagerbäck tartotta a 2010-es
Görögország – Nigéria mérkőzés

óta, akkor ketten együtt 133 évesek
és 9 hónaposak voltak.

A portugál kezdőcsapat három
helyen változott az előző, Irán elleni
összecsapáshoz képest: ezúttal a
kispadon kezdett például az ázsia-
iak ellen szép gólt szerző Ricardo
Quaresma. Az uruguayi kezdő ti-
zenegyben egy változás volt az oro-
szok elleni csoportmeccshez képest,

José Giménez kezdett Sebastian
Coates helyett.

Az uruguayiak villámrajtot vet-
tek: Edinson Cavani és Luis Suárez
remek összjátékának köszönhetően
már a 7. percben megszerezték a
vezetést. Ez volt a Paris Saint-Ger-
main támadójának 44. válogatott ta-
lálata, s a 12., aminél Suárez adta
neki a gólpasszt.

A gyors gólt követően mindkét
együttesnek akadtak kisebb lehető-
ségei – elsősorban szabadrúgások-
ból –, de ziccerbe egyikük sem
került, így a szünetben Uruguay
volt előnyben.

A fordulás után hamar egyenlített
az Európa-bajnok: Pepe fejese azt
jelentette, hogy a dél-amerikai
együttes 597 perc után kapott ismét
gólt. Legutóbb még tavaly novem-
berben Ausztria talált be Fernando
Muslera kapujába.

Sokáig így sem örülhettek az eu-
rópaiak, ugyanis egy újabb gyors
uruguayi kontra végén Cavani talá-

latával megint hátrányba kerültek.
Nem sokkal később a duplázó tá-
madót sérülés miatt le kellett cse-
rélni, a csatárt az a Cristiano
Ronaldo segítette le a pályáról, aki-
nek ez volt a 38. mérkőzése nagy
tornán (vb, Eb), ezzel beállította
Bastian Schweinsteiger rekordját.

A hajrában az uruguayiak csak a
védekezésre összpontosítottak, s
mivel kihúzták újabb kapott gól nél-
kül a mérkőzést, győztek.

A dél-amerikai együttes legutóbb
a 2010-es világbajnokságon játszott
negyeddöntőt, akkor a negyedik he-
lyen zárt.

A világbajnokság csak most kez-
dődik – mondta Lionel Messi, mi-
után Argentína sokak szerint
érdemtelenül jutott tovább az orosz-
országi labdarúgó-vb csoportköré-
ből, amivel azt próbálta üzenni,
hogy a folytatásban sokkal jobb
lesz. De az argentin szurkolóknak
csalódniuk kellett, mert valóban – a
két első nyolcaddöntő színvonala
alapján – megkezdődött, csak éppen
nem úgy, ahogy a Barcelona vi-
lágsztárja gondolta, mert Messi a
franciák elleni meccsen semmivel
sem emelkedett ki a többiek közül.

Szó, ami szó, a spanyol-portugál
után ez volt a vb eddigi legjobb
mérkőzése, azonban aki csillogott,
az a franciák mezében játszó Kylian
Mbappé volt, mintegy a nemzedék-
váltás megtestesítőjeként.

Több szakkommentátor szerint
ugyanis várható volt, hogy az orosz
vb-n az eddigi nagy sztárok mellett,
vagy – Messi esetében – helyett, a
feltörekvő nemzedék játékosai ke-
rülnek majd előtérbe. És ha már
„megkezdődött” a vb, Mbappé a
maga 19 évével olyan fergeteges
teljesítményt mutatott be Kazany-
ban, amellyel örökre beírta magát a
labdarúgás történetébe, még akkor
is, ha holnaptól többet soha nem
lépne pályára. Azt, ahogy megsze-
rezte saját térfelén a labdát, labda-
vezetéssel együtt simán lefutotta
három ellenfelét (egyes vélemények
szerint gyorsabb volt, mint Usain
Bolt), akik közül az utolsó csak sza-
bálytalanul tudta megállítani, már a
büntetőterületen belül, minden foci-
kedvelő csak csodálhatja. Aztán
pedig rúgott két remekbe szabott
gólt is, egyet 2-2-nél, majd megsze-
rezte azt a találatot is, amely végül
döntőnek bizonyult a 4-3-as francia

sikerhez. Nem tudhatjuk, mennyi-
ben segíti majd a csapat a folytatás-
ban, hiszen a francia védelem azért
sokszor volt átjáróház Argentína
ellen, de ha Mbappé még egy-két
hasonló teljesítményt nyújt, az
aranylabdán az idén már nem a két
hagyományos rivális fog osztozni.
Különösen, hogy Cristiano Ronaldo
sem folytathatja, miután Portugáliát
térdre kényszerítette Edinson Ca-
vani két remekbe szabott találata.

Mondtuk, hogy a vb most kezdő-
dött igazán, és ha azt nézzük, hogy
a csoportkör utolsó fordulójában
legalább három mérkőzésen csak
mímelték a focit, akkor valóban így
van. Mit lehet ugyanis mondani a
dán-francia színjáték utáni angol-
belgáról, amelynek a végén Gareth
Southgate gyakorlatilag bevallotta,
hogy ki akart kapni, mert így a
könnyebb ágra került? A leggrotesz-
kebb jeleneteknek azonban a vol-
gográdi nézők lehettek a tanúi a
Lengyelország – Japán mérkőzésen,
amelyen a japánok az utolsó tíz
percben, noha az ellenfél 1-0-ra ve-
zetett, szabotálni kezdték a játékot.
Így ugyanis, az új szabály értelmé-
ben, kevesebb sárga lapjuknak kö-
szönhetően ők jutottak tovább, a
tökéletesen azonos mérlegű Szene-
gál kárára.

És ha már Szenegálnál tartunk,
1986, az afrikai foci „forradalma”
óta az idén először fordul elő, hogy
a fekete kontinensről egyetlen csa-
pat sem jutott túl a csoportkörön.
Európa tíz képviselője és Latin-
Amerika öt együttese ismét a ha-
gyományos focihatalmak fölényét
mutatják. Japán pedig? Továbbju-
tása inkább a lengyelek gyengesé-
gének, mint a távol-keleti focisták
erejének tudható be. (Drukker)
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Cavani pontos keresztlabdát adott a bal oldalon felfutó Suáreznek, ő befelé tolta azt, majd a ti-
zenhatos sarkáról élesen középre ívelt a berobbanó Cavani fejére, aki öt méterről nem hibázott

A labdarúgó-vb nyolcaddöntős mérkőzéseinek 
televíziós közvetítési rendje

Július 2., hétfő:
* 17.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Brazília – Mexikó
* 21.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Belgium – Japán
Július 3., kedd:
* 17.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Svédország – Svájc
* 21.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Kolumbia – Anglia

Franciaország az első negyeddöntős

Uruguay negyeddöntős, kiesett az Európa-bajnok

A vb most kezdődik – de nem
Messinek és Ronaldónak

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Franciaország – Argentína 4-3 (1-1)
Kazany, 42.873 néző, vezette: Alireza Faghani (iráni).
Gólszerzők: Griezmann (13 – tizenegyesből), Pavard (57.), Mbappé (63., 68.) illetve
Di María (41.), Mercado (48.), Agüero (93.).
Sárga lap: Matuidi (72.), Pavard (73.), Giroud (93.), illetve Rojo (11.), Tagliafico
(19.), Mascherano (43.), Banega (50.), Otamendi (93.).
Franciaország: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez – Kanté, Pogba
– Mbappé (89. Thauvin), Griezmann (83. Fekir), Matuidi (75. Tolisso) – Giroud.
Argentína: Armani – Mercado, Otamendi, Rojo (46. Fazio), Tagliafico – Enzo Pérez
(66. Agüero), Mascherano, Banega – Pavón (75. Meza), Messi, Di María.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Uruguay – Portugália 2-1 (1-0)
Szocsi, 44.873 néző, vezette: César Arturo Ramos (mexikói).
Gólszerzők: Cavani (7., 62.), illetve Pepe (55.).
Sárga lap: Ronaldo (93.).
Uruguay: Muslera – Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt – Nandez (80. Carlos Sán-
chez), Torreira, Vecino, Bentancur (63. Cristian Rodríguez) – Suárez, Cavani (74.
Stuani).
Portugália: Rui Patrício – Pereira, Pepe, Fonte, Guerreiro – Bernardo Silva, Car-
valho, Adrien Silva (65. Quaresma), Joao Mário (85. Fernandes) – Guedes (74.
André Silva), Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé megindulásaival nem tudott mit kezdeni az argentin védelem, a francia támadó kettőt vá-
gott a dél-amerikaiaknak
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HIRDETÉS

1. Szerződő hatóság
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, 
e-mail: urbanism@tirgumures.ro
2. Partnerek
– Romániai Építészkamara Maros megyei szervezete
– Romániai Építészek Szövetségének Maros megyei szervezete
– Novitas 3D City

3. A projekt leírása: 
A Győzelem tér – Rózsák tere – Petőfi Sándor tér – Bernády György tér – Vár sétány
által körülhatárolt városrész a település egyik legforgalmasabb közlekedési folyosója
a közúti forgalom és az alternatív közlekedési lehetőségek szempontjából egyaránt,
hiszen a város jelenlegi arculatát meghatározó történelmi utak metszéspontjában
helyezkedik el. A település régi magjának részeként a tanulmány számára javasolt
tér mély történelmi, kulturális, építészeti-urbanisztikai töltettel rendelkezik. Ez a
történelmi töltet jelenti az építészeti alapot a többrétű tevékenységhez: közigaz-
gatási, pénzügyi-banki, szórakozási és kikapcsolódási, kereskedelmi, oktatási, lak-
hatási, kulturális, turisztikai, társadalmi stb.

Az említett városi térre vonatkozó tervpályázat és alapos tanulmány elkészítését
az urbanisztikai-tájépítészeti rendezés szempontjából (a közterületen használt
anyagok és városi bútorok, zöldövezetek, közvilágítás stb.) egységes arculat létre-
hozásának szükségessége indokolja, az Európai Unió legújabb közlekedésszervezési
előírásaival összhangban (elsőbbség az alternatív és a tömegközlekedés számára),
valamint az építészeti-urbanisztikai műemlékek és épületegyüttesek kiemelésének
szándéka (jelenleg a magas növényzet, a szegély menti parkolók, az elégtelen kör-
nyezeti, építészeti megvilágítás stb. befolyásolja).

A tervpályázat célja megoldásokat, ötleteket találni a tanulmányozott térség hasz-
nosítására, a jelenlegi közösségi igényeknek megfelelően: a vizsgált terület multi-
funkcionális jellegéből adódó konfliktusok megoldása, a térség
építészeti-urbanisztikai műemlékeinek és épületegyütteseinek kiemelése, a térség
turisztikai vonzerejének növelése, tájképjavítás, a térség társadalmi összejövete-
leinek helyet biztosító terek minőségének javítása, a közlekedés átszervezése a
motorizált forgalom és a szennyezés csökkentése, valamint az alternatív és a tö-
megközlekedési eszközök használatának növelése érdekében, a lakosság életszín-
vonalának növelése, a fogyatékkal élő személyek mozgásának megkönnyítése –
amelyek a várostervezési dokumentáció vagy műszaki projektek alapját fogják ké-
pezni, amelyek közül megemlítjük a védett beépített területre vonatkozó Térségi
Városrendezési Tervet, a Marosvásárhely központi részének átalakítása elnevezésű
projektet.
A jelentkezők a következő fontos vonatkozásokra tesznek javaslatot a haszonélvező
számára:
• Az építészeti-urbanisztikai műemlékek és épületegyüttesek, minden vizsgált tér

saját identitásának hasznosítása; 
• A létező vagy javasolt, esztétikai, történelmi jelentőségű nyilvános műemlékek in-

tegrálása (létező és jóváhagyott szobrok, a virágóra stb.); az autó- és gyalogos-
bejáratok integrálása a Rózsák terére javasolt föld alatti parkoló kivitelezésekor; 

• A köztér, a városi bútorzat, a közétkeztetési rendeltetésű teraszok, a bódék, a tu-
risztikai táblák, a díszkivilágítás, a homlokzatok színvilágának és a közlekedési út-
vonalak egységes kezelése;

• A védett beépített terület vagy a város bizonyos szimbolikus elemeinek létreho-
zása, kiemelése (ezek lehetnek: nyilvános találkozók számára berendezett tér,
buszmegállók tervezése, városi bútorzat tervezése, bódék tervezése, kereskedelmi
teraszok tervezése, turisztikai jelzőtáblák tervezése, kerékpárállványok tervezése,
vagy bármely más, potenciális szimbólumértékű köztéri elem);

• A közlekedés és a parkolók átszervezése a város központi részén, annak érdeké-
ben, hogy összeegyeztessék, teljesen vagy részlegesen megszüntessék a moto-
rizált közlekedést a Rózsák terén és a környéken; a térség áruellátási forgalmának
integrálása;

• A közterek tájképének átalakítása – az alternatív (beleértve a fogyatékkal élő sze-
mélyeknek is) és a motorizált közlekedés számára fenntartott folyosók, a tömeg-
közlekedés (beleértve a tömegközlekedési megállóhelyeket is), a közterek és a
zöldövezetek;

• A tömegközlekedési megállóhelyek integrálása a gyalogosközlekedés számára
fenntartott térbe; a tömegközlekedési megállóhelyek elhelyezkedésének elemzése
és új helyszínek azonosítása, amennyiben ez indokolt;

• A környezetszennyezés csökkentése és a közterületnek az éghajlatváltozáshoz
való igazítása;

• Egyéb vonatkozások, a pályázó, pályázó csapat szabad belátása szerint.
A versenypályázat ösztönzi a kreativitást, a megoldásjavaslatok műszaki minőségét,
ezek megalapozottságát és fenntarthatóságát, mint a projektek elbírálásának alap-
feltételeit.

4. A pályázat típusa: országos szintű nyílt tervpályázat, díjak megítélése és ter-
vezési szolgáltatások leszerződése mellett.
5. A pályázat hivatalos indítása: 2018. 06. 29.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. 09. 17.
6. A jelentkezők: 
• A jelentkezők lehetnek egyéni építészeti irodák, egyéni építészeti irodákból álló

társulások, civil építészi vállalkozási vagy az építészmérnöki szakma gyakorlását
lehetővé tevő, a származási ország törvénykezésének megfelelő más törvényes
forma, vagy jogi személyek (tervezői kereskedelmi cégek) Romániából vagy más
államokból, egyénileg vagy társulásban. Társulás esetén a társulásvezető nevezi
a projektet a tervpályázaton.

• A jogi személlyel rendelkező pályázóknak kötelező módon társult tagjuk vagy al-
kalmazottjuk egy aláírási joggal rendelkező, Romániai Építész Kamara-tagsággal
bíró építészmérnök, aki legálisan gyakorolja az építészmérnöki szakmát a szár-
mazási ország törvénykezésének megfelelően. Egyénileg vagy társulásként a je-
lentkezőknek alkalmasnak kell lenniük Románia területén tervezési szolgáltatási
szerződés megkötésére, ezt az alkalmasságot pedig bizonyítaniuk kell a Szervező
előtt, amennyiben megnyerik a tervpályázatot.

• Javasolt, hogy a csapattagok között legyen várostervező, tájépítész, designter-
vező, képzőművész, közlekedési mérnök, szociológus, történész, mérnök vagy
olyan képzettséggel rendelkező belföldiek vagy külföldiek, amit a jelentkezők re-
levánsnak ítélnek meg a javaslat kidolgozása szempontjából.

• A pályázók és a szervezők között nincs magánkommunikáció. A pályázók kizárólag
írásban fogalmazhatnak meg kérdéseket és kérhetnek felvilágosítást a pályázati
dokumentációval kapcsolatban. A megkeresések a válaszokkal együtt minden
résztvevő számára nyilvános közlés tárgyát képezik. 

7. A pályázatok elbírálásának kritériumai:
• A javaslatok kreativitása, eredetisége és tájépítészeti, építészeti, művészi minő-

sége
• A javaslatok életképessége, észszerűsége és fenntarthatósága
• A téma célkitűzéseinek teljesítése
• Az ötletek ismertetésének minősége és egyértelműsége annak alátámasztása ér-

dekében, hogy a pályázó képes megvalósítani a javasolt projektet. 

8. Az elbíráló bizottság: az építészet, a várostervezés, a képzőművészet és a
városi mobilitás szakmai szervezeteit képviselő szakemberek, a helyi és a központi
hatóság képviselői. 

9. A megvalósíthatósági tanulmány és a végrehajtási projekt szerződés-
kötése:
A pályázat elbírálóbizottságának a győztes kiválasztására vonatkozó döntése köte-
lező érvényű a Szervezőre nézve. A versenyt követően a Szervező a törvényes elő-
írásoknak megfelelően szerződést köthet a győztes csapattal a tervezési és a
műszaki szakfelügyeleti szolgáltatások kidolgozására. A vonatkozó szerződés be-
csült értéke 2.167.232 lej héa nélkül, a következő tervezési tételekre: SF/DALI,
PUZ (amennyiben szükséges), PAC + POE, PT + DDE, műszaki szakfelügyelet.
10. A nyeremények száma és összege:

I. díj: 20.000 euró
II. díj: 10.000 euró
III. díj: 5.000 euró

A fenti díjak mellett legfennebb három dicséret (elismerés) is kiosztható a kiemelt
fontosságú területekre vonatkozó kiváló minőségű részleges megoldásokra, egyen-
ként 1000 euró értékben. A részleges megoldás lehet például egy szimbólumpo-
tenciállal rendelkezőnek vélt elem designja, egy kivitelezhető megoldás a forgalom
átszervezésére, az autó- és gyalogosbejáratok integrálása a Rózsák terére javasolt
föld alatti parkoló esetében, a közterek tájképének átalakítása – az alternatív (be-
leértve a fogyatékkal élő személyeknek is) és a motorizált közlekedés számára fenn-
tartott folyosók, a tömegközlekedés (beleértve a tömegközlekedési megállóhelyeket
is), a közterek és a zöldövezetek stb.

A zsűri fenntartja a jogot, hogy bizonyos díjakat ne osszon ki, ha ezt indokoltnak
véli, a benyújtott művek értékétől (minőségétől) függően.

11.  Egyéb információk:
A pályázati dokumentáció, beleértve a pályázat tematikáját, a pályázat szabályzatát
és a megoldásjavaslatok alátámasztására a Szervező által rendelkezésre bocsátott
dokumentumokat, megtalálható Marosvásárhely megyei jogú város 
www.tirgumures.ro honlapján és a SICAP-on.

ROMÁNIA Marosvásárhely, 540026, Győzelem tér 3. szám
MAROS MEGYE tel: +40 265 268330, fax: +40 365 801857
MAROSVÁSÁRHELY e-mail: urbanism@tirgumures.ro
FŐÉPÍTÉSZI IGAZGATÓSÁG  www.tirgumures.ro



ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-
159-621. (9292-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

VÁLLALUNK: cserépforgatást, tető-
javítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)

KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemez-
ből, cserépből, teraszt fából; bármi-
lyen javítást vállalunk. Tel.
0745-680-818, Csaba. (9328-I)

ÁCS ZSALUZÓKAT, VASBETON-
SZERELŐKET keresünk Magyaror-
szágra. Tel. 00-36-70-500-4186,
00-36-20-983-3194. (9334-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Drága emlékét szívünkben
őrizve kegyelettel és örök
hálával emlékezünk július 2-
án szeretett családfőnkre, a
lőrincfalvi születésű FEKETE
JÁNOS ny. tanítóra, a szerető
és szeretett hűséges férjre,
édesapára, nagyapára,
dédapára, apósra, sógorra, hű
rokonra, aki már 14 éve az
öröklétbe távozott. Hiányát,
gondoskodó szeretetét nem
pótolja senki. Köszönjük,
hogy lelkedet lelkünkbe írtad,
nincs felettünk hatalma a
sírnak. Lélekben mindig
velünk maradsz. Nyugodjál
békében! (9372)

Kegyelettel emlékezünk július
2-án BOÉR JÁNOS (Jani)
órásmesterre halálának
tizedik évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (9353)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
testvér, nagymama, rokon és is-
merős,

PAP VERA 
szül. Bakk, 

a CFR volt dolgozója, 
életének 59. és házasságának 37.
évében hosszas, de türelemmel
viselt szenvedése után csende-
sen megpihent. Temetése július
2-án, hétfőn 14 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága édesanya,
nagymama, dédnagymama, jó
rokon, szomszéd, jó barát, jó
testvér, 

özvegy SZÁNTHO KAROLINA 
szül. Peres 

66 éves korában június 30-án el-
távozott szerettei közül. Teme-
tése július 2-án, hétfőn 13 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben. Nyu-
galma legyen csendes! Emléke
örökké élni fog szívünkben. 

Búcsúznak tőle szerettei. 
(1699-I)

„Beteg teste megpihent már, de
lelke még velünk jár, mert nem
hal meg, kit eltemetnek, örökké
él, kit igazán szeretnek.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, após, sógor, apa-
társ, rokon és jó szomszéd, a
búzaházi születésű 

PAP KÁLMÁN
az IAPL volt raktárosa 

életének 85. évében, hosszan
tartó betegség után, június 29-én
megpihent. Utolsó útjára július 2-
án 13-kor kísérjük a marosszent-
györgyi temetőben (az új kórház
mögött). 

Búcsúznak tőle: felesége, fia,
lánya, menye, veje, 

hőn szeretett unokái 
és unokamenyei.

Nyugodj békében, drága Tata!
(1698-I)

Szomorúan búcsúzom apatár-
samtól, 

PAP KÁLMÁNTÓL 
és őszinte részvétemet fejezem
ki a gyászoló családnak: felesé-
gének, Esztinek, fiának, Sanyi-
nak és családjának, lányának,
Katinak és családjának. Nyugodj
békében! (1701-I)

Mély fájdalommal búcsúzom sze-
retett édesanyámtól, 

SIKÓ ILONÁTÓL 
szül. Szabó 

aki 80. évében elhunyt. Búcsúz-
tatása július 2-án 12 órakor a re-
formátus temetőben, temetése
14 órakor a mezőpaniti temető-
ben lesz. 
Búcsúzik leánya, Ibolya. (1700-I)

Megpihenni tértél, hirtelen el-
mentél, szívedben az volt, hogy
minket szerettél. Munka, küzde-
lem volt az életed, örökre megpi-
hent dolgos két kezed.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, nagyapa, testvér,
rokon és jó szomszéd,

id. SOMODI GÉZA
életének 76. évében csendesen
megpihent.
Temetése július 3-án, kedden 14
órakor lesz a harasztkeréki rava-
talozóból református szertartás
szerint. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Sikó
Ibolyának ÉDESANYJA
elvesztése miatt érzett fáj-
dalmában. Nyugodjon békében!
A Parângului utca 22. szám alatti
lakóközösség. (sz-I)
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A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk
SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2.400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (19953-I)
ALKALMAZUNK szakképzett és szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe, illetve
GÉPKEZELŐT műszaki ismeretekkel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377, 8-
16 óra között.(62404)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZE-
RELŐ-SEGÉDET, TELEKOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKUST.  Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étke-
zési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között.
E-mail-cím: office@consuselectric.ro (62420-I)
A KREATÍV KÖNYVKIADÓ gyerekkönyvek és -folyóiratok tördelésére TÖRDELŐ MUNKATÁR-
SAT alkalmaz. Előnyt jelent: tördelői programok ismerete, kreativitás, vizuális készségek. Önéletrajzokat
az office@kreativkiado.ro e-mail-címre várunk. (62419-I)
NEMZETKÖZI FUVAROZÓCÉG KAMIONSOFŐRÖKET alkalmaz „uniózni” –  német–osztrák kap-
csolat. Tel. 0744-567-226. (9386)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)

A Népújság 
hirdetési irodájában 

felveszünk 
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI JELENBE.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel vagy
álmatlanság gyötri. Hívja bizalommal KLARA asszonyt, aki
megoldja problémáját, 100%-osan garantálva a sikert. 
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített epilepsziás fiának, amikor
már minden reménnyel felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből
hálás, hogy ismét sikeres az üzleti élete, Agneta Régenből hálás az átok
feloldásáért, Kelemen Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyult a
depresszióból; András Dicsőből hálás, mert ismét együtt van kedvesével.  
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

Július elsejétől 10 százalékkal nőnek a nyug-
díjak és 20 százalékkal a szavatolt minimál-
nyugdíjak – jelentette be Viorica Dăncilă
miniszterelnök.

Július elsejétől 1000 lejről 1100 lejre, 10 százalék-
kal nő a nyugdíjpont értéke, tehát a nyugdíj összege
is ugyanilyen arányban emelkedik. A nyugdíj összege
az egyénenként kiszámított nyugdíjpont és az időről
időre megállapított nyugdíjpont értékének a szorzatá-
ból adódik. 

A 10 százalékos nyugdíjemelést a kormány már az
idei költségvetés-tervezetben megígérte, de nem ja-
nuártól, hanem csak év közepétől kerül rá sor. A ka-
binet az államháztartás bevételeinek függvényében
ütemezhette be a nyugdíjemelést, ami országos vi-
szonylatban több mint ötmillió nyugdíjast érint.
Maros megyében 135 ezer nyugdíjas részesül belőle
– közölte Neagoe Eugenia, a Maros Megyei Nyugdíj-
pénztár ügyvezető igazgatója. 

A nyugdíjpont értéke az évek során a következő-
képpen változott: 2011-ben és 2012-ben 732 lej, 2013-

ban 762 lej, 2014-ben 790 lej, 2015-ben 830 lej, 2016-
ban 871 lej, míg tavaly és az idei év első felében 1000
lej volt. Romániában az átlagnyugdíj az elmúlt hónap-
ban 1073 lej volt.

A nyugdíjasoknak folyósított szavatolt minimális
nyugdíj július elsejétől 520 lejről 640 lejre nő. Ez 20
százalékos növekedést jelent. A legutóbbi emelés
2017. március elsején volt, amikor 400 lejről emelték
fel a havi juttatást. A szociális juttatásban – amit mini-
mális nyugdíjnak neveznek – azok a romániai lakhelyű
állami és katonai nyugdíjasok részesülnek, akiknek a
nyugdíjkorhatárig letöltött munkaévek szerint kiszá-
mított járandóságuk nem érné el ezt az összeget. 

Az MTI hírügynökség szerint a bukaresti kormány
az idénre 3 százalékos GDP-arányos államháztartási
hiányt tervezett, de az Európai Bizottság és a Nem-
zetközi Valutaalap is figyelmeztette Romániát, hogy
amennyiben nem változtat a költségvetés szerkezetén,
túllépi a vállalt célt. A pénzügyminisztérium szerdán
közölte, hogy az első öt hónapban az államháztartási
hiány elérte a 8,14 milliárd lejt, ami a bruttó hazai ter-
mék (GDP) 0,88 százalékát jelenti. Tavaly az első öt
hónapban 0,27 százalék volt a deficit, ami abszolút ér-
tékben 2,2 milliárd lejt jelentett.

Tíz százalékkal nőnek a nyugdíjak 

A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség  (APIA) 16 bankkal és pénzügyi
intézettel kötött egyezséget. Ennek alapján
azok a gazdák, akik földalapú és a visszaosz-
tott – 10-es (környezetkímélő gazdálkodás –
a haris és a békászó sas védelme – valamint
klíma), 11-es (ökogazdálkodás), 13-as (hát-
rányos helyzetű településeken való gazdálko-
dás) – támogatási csomagokban részesülnek,
meghitelezhetik a bankoktól a nekik járó ösz-
szeget. A bankintézetek által nyújtott köl-
csönt az állami garanciaalapból fedezik. 

Június 21 – 28. között az országban 66 igazolást
bocsátottak ki, amelyek alapján a gazdák felvehetik a
hitelt. 34 igazolás alapján az európai mezőgazdasági
alapból,  32 esetén a vidékfejlesztési alapból támogat-
ják a gazdák tevékenységeit. Azok, akik felvennék a
hitelt, első lépésként írásban kell kérvényezzék az
APIA-központokban az igazolás kibocsátását. Az
ügynökségnek bizonyítania kell, hogy a gazda igé-
nyelt támogatást az említett programcsomag alapján,
ugyanakkor ebben szerepel a földterület nagysága, az,

hogy ellenőrizték az igénylés hitelességét, és ennek
alapján támogatást kap. A hitel nem lehet több, mint
80%-a az APIA által meghatározott támogatásnak. A
bankok által megelőlegezett összeget a kis- és közepes
vállalkozóknak nyújtott és a vidékfejlesztési garan-
ciaalapból fedezi az állam. A szaktárca és a bankinté-
zetek közötti egyezmény alapján a kamatláb a féléves
ROBOR értékénél legtöbb 2%-kal lehet nagyobb. Az
APIA felhívja a farmerek figyelmét, hogy a hitelfel-
vétel előtt tanulmányozzák a bankok,  a pénzintézetek
ajánlatát, a banki művelet költségeit, mert ezek, a me-
zőgazdasági minisztériummal kötött korábbi egyez-
ményektől eltérően, intézményenként változhatnak.
Az APIA és a pénzintézetek közötti egyezményeket a
www.apia.org.ro elérhetőségen is közzéteszik. 

Jelenleg a következő pénzintézetekkel lépett egyez-
ségre az APIA: Libra Internet Bank, Raiffeisen Bank
Rt., Transilvania Bank, Banca Românească, Patria
Bank, Piraeus Bank, BCR, Bancpost Rt., CEC Bank
Rt., Intesa Sanpaolo Romania Rt., Procredit Bank,
BCC Creditcoop Bank, Unicredit Bank, Alpha Bank,
Good.Bee Credit, Eximbank. (v.gy.) 

Tizenhat bank hitelezi a gazdákat 
Megelőlegezhető az APIA-támogatás 

Mezey Sarolta
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2018 – Barangolás hazai tájakon

Tusnádfürdő
2018.07.01–15.

Szállás + reggeli
Hotel O3zone 4*    310 lej / 2 fő / 1 éjszaka reggelivel
Hotel Tusnad  2*    180 lej / 2 fő / 1 éjszaka reggelivel

Gyógykúracsomagok:
• 780 lej / fő / 6 éj szállás  kétágyas szobában, Hotel Tusnad, 6 reg-

geli, 5 napos kezelés
• 1020 lej / fő / 6 éj szállás  kétágyas szobában, Hotel Tusnad, 6 reg-

geli,  6 vacsora, 5 napos kezelés
• 1620 lej / fő / 12 éj szállás  kétágyas szobában, Hotel Tusnad, 12

reggeli, 10 napos kezelés
• 2100 lej / fő / 12 éj szállás  kétágyas szobában, Hotel Tusnad, 12

reggeli, 12 vacsora, 10 napos kezelés

Wellnesscsomagok:
• 650 lej / fő / O3zone SPA Delight csomag: 3 éj szállás kétágyas szo-

bában, félpanzió, 1 x 30 perces relaxálómasszázs, medene, jacuzzi,
szaunahasználat

• 1070 lej / fő / Wellness & Spa Escape csomag: 5 éj szállás kétágyas
szobában, félpanzió, 1 x 30 perces relaxálómasszázs, medene, ja-
cuzzi, szaunahasználat, belépő a Wellness Tusnad komplexumba
vagy a Tusnádfürdő  kalandparkba

JÚLIUSRA


