
Nehéz 
az építkezés 
újrakezdése
A kórházbővítési munkálatokat a fi-
nanszírozás hiánya miatt hagyták
abba, és időközben lejárt az építke-
zési engedély érvényessége is. Jelen-
leg le kell zárni, és át kell venni az
eddig elvégzett munkát. 
____________5.
15 éves a ZA-MA 
Július 5-én ünnepelte fennállása 15.
évfordulóját a Zalaegerszeg–Marosvá-
sárhely Baráti Társaság (ZA-MA). A
Zala megye székhelyén tartott ünnep-
ségen a Marosvásárhelyről érkezett
Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti
Társaság (MA-ZA) mintegy 60 fős de-
legációját is vendégül látták. 
____________6.

Mandátumának első két évét értékelte
pénteki sajtótájékoztatóján Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács elnöke. A beszá-
moló során szó esett az elmúlt két év
legnagyobb kihívásairól és a megyei ön-
kormányzat legfontosabb projektjeinek
állapotáról. 

Péter Ferenc rámutatott, két évvel ezelőtt szá-
mos problémával szembesültek, több munkálat-
nak a befejezése hárult rá és csapatára. 

– Úgy gondolom, hogy a megye fejlesztését
az infrastruktúra fejlesztésére kell alapozni, a
gazdasági fejlődés elképzelhetetlen az utak és a
mi esetünkben a légi infrastruktúra fejlesztése
nélkül. Ezt tartottuk szem előtt, és ennek meg-

felelően a marosvásárhelyi repülőtér kifutópá-
lyájának felújítását, illetve a megyei utak kar-
bantartását kezeltük prioritásként, kiemelt
figyelmet fordítva azokra az utakra, amelyek a
szomszédos megyékkel kötnek össze. Egy
másik fontos cél számomra a sok éve húzódó
óriásberuházások befejezése volt. 

Senki állatai

A senki kutyái, macskái is valamikor valakiké voltak. Valakiké, akik
felelősek kellett volna legyenek értük. Valakik utcára tették őket, akár
sok kilométerre születési helyüktől. Teherré váltak, szabadultak tőlük.
Egyre több a kidobott, megcsonkított, magára hagyott, gyakran válo-
gatott kínzásoknak alávetett állat. Fotóik, videóik elárasztják a közös-
ségi médiát. Tíz bejegyzés közül legalább egy biztosan arról szól, hogy
kóborol a kutya/macska, hogy bántalmazzák, hogy emberi ésszel fel-
foghatatlan körülmények között tartják az állatot. Otthon, vidéken,
menhelyeken. Hetek óta olvasunk például a mezőcsávási menhely kap-
csán írt bejegyzésekről, fotókat is feltöltenek. Olvashatunk arról, hogy
állítólag önkormányzatokkal működnek együtt, kevésbé készségesek
az állatvédőkkel stb. Mint ahogy arról is, hogy feljelentéseket tettek le
ellenük az állategészségügyhöz és egyéb hivatalos intézményekhez. Az
egyre inkább „habosodó” menhelyügyben eddig még az érintett cég
képviselői nem szólaltak meg, miközben a közösségi médiában soro-
zatosan arról írnak, hogy felháborító, elfogadhatatlan, az érvényben
levő jogszabályokra fittyet hányva tartják a befogott állatokat. Immár
odáig jutott a dolog, hogy volt köztisztségviselőkhöz kötik a „kutya-
bizniszt”, így akár politikai színezetűvé is válhat a dolog. Ebben a vo-
natkozásban a hatóságok által végzendő ellenőrzések – talán – fényt
deríthetnek arra, hogy kik, milyen pénzből és jogszerűen végzik-e ezt
a tevékenységet. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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A repülőtér kifutópályájának felújítása volt az egyik legfontosabb beruházás Fotó: Nagy Tibor (archív)

A labdarúgó-világbajnokságról
a 9. oldalon

Eredményes két év a megyei önkormányzat élén

A legfontosabb: az infrastruktúra
fejlesztése



A község munkacsoportja dolgozik az épület felújításán, de a lakosság munkáját is szívesen fogadnák                                                Fotó: facebook.com

Párhuzamosan két munkálat folyik Székelyvajá-
ban – az anyagiak biztosítva vannak, igyekeznek
a következő hónapban átadni.

Munkateleppé vált a székelyvajai volt iskola udvara:
Ákosfalva községi tanácsa az év elején jóváhagyta az üre-
sen maradt épület felújítását és udvarának hasznosítását:
az ingatlant többfunkcióssá teszik – tudtuk meg Osváth
Csaba polgármestertől. 

Az épületben hajdanán a polgármesteri hivatal műkö-
dött, a múlt rendszerben pedig iskola és óvoda, de mára fel-
szabadult, az oktatás más épületben folyik. Ifjúsági házként
emlegetik a készülő létesítményt, de valójában többcélú
lesz. A belső átalakítások nyomán az egyik részében két
szobát vendégfogadásra rendeznek be, lesz konyha, vala-
mint egy nagyobb terem, ahol az étkező lesz, vagy kisebb
családi, közösségi, vagy éppen ifjúsági rendezvényt lehet
lebonyolítani. Az épület másik felében mosdót alakítanak
ki tusolókkal és öltözőkkel, amit a fiatalok, sportolók hasz-
nálnak. Kívül-belül felújítják az épületet – a munkát az ön-
kormányzat kis munkacsoportja hónapok óta elkezdte:
leverték a vakolatot, letisztították a falakat, kicserélik a nyí-
lászárókat, a villanyhálózatot, az esővízcsatornákat, felújít-
ják a pincét, megoldják a vízellátást, a gázvezetékeket is
átszerelik, az épületet újravakolják. A tetőzet is megújul,
ám ebben a helyi lakosság és fiatalság segítségét kéri a köz-
ségvezetés, ugyanis nagy felületről van szó, a kevés mun-
kás lassan haladna, ezért félő, hogy a kibontott tetejű
épületben az eső kárt tenne. Az új tetőzetet a következő két-

három hétben szeretnék elkészíteni. Az épületben az ifjúság
kisebb rendezvényeit vagy családi eseményeket lehet le-
bonyolítani, amelyek nem igénylik a nagyobb művelődési
otthont, továbbá a vendégszobákat a testvértelepülési kül-
döttségek érkezésekor hasznosítják majd. Az önkormány-
zat az év elején megszavazott összeget a
költségvetés-kiigazítás után újabb 50 ezer lejjel toldotta
meg, hogy a munkával haladni tudjanak.

Ugyanazon a telken az elmúlt napokban egy másik mun-
kálat is elkezdődött, egy többfunkciós, műgyepes sportpá-
lya létesítése. Erre a község 50 ezer eurót hívott le
pályázaton a nyárádmenti LEADER pénzkeretéből, de
mivel lelátókkal is felszerelik a létesítményt, ez kevésnek
bizonyult, ezért az önkormányzat 90 ezer lejt utal ki rá saját
alapból. A beruházás költségét ki kell fizetni a vállalkozó-
nak, s befejezése és ellenőrzése után az összegeket megté-
rítik európai forrásokból, ezért a szükséges pénzt félre kell
tenni a költségvetésben, nem lehet időközben más célra fel-
használni – részletezte a polgármester, hozzátéve, hogy
sokat segít a kistérségi pályázat, mert az összeget nem tud-
ták volna egyszerre előteremteni.

Az ingatlan a falu központjában van, a főút mellett, ezért
hasznosítani kellett, hogy ne menjen tönkre. A községben
három nagyobb település van, ezek egyike Székelyvaja,
van fiatalság és igény az effajta beruházásra. Hogy a jövő-
ben milyen lesz a demográfiai mutató, azt nem tudni, de az
önkormányzat köteles a településeket fejleszteni, korsze-
rűsíteni, életképessé tenni és lehetőségeket teremteni az
élőknek – magyarázta Osváth Csaba. Mindkét beruházást
a községi napok keretében szeretnék felavatni és haszná-
latba adni.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

41, 23, 3, 18, 2 +18 NOROC PLUS: 778952

29, 34, 16, 21, 14, 8 SUPER NOROC:  923287

3, 29, 46, 32, 23, 27 NOROC: 0234231

Jogi tanácsadás
Július 18-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal
előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos irato-
kat. 

Az egységes adóbevallás a hónap
végéig benyújtható

A július 12-i kormányülésen arról döntöttek, hogy július 31-
éig meghosszabbítják a magánszemélyeket érintő, a jöve-
delemadóra, valamint a társadalombiztosításra vonatkozó
egységes adóbevallási nyilatkozat benyújtásának határ-
idejét. A pénzügyi törvények értelmében az egységes adó-
bevallási nyilatkozat benyújtásának elmulasztását 50–500
lej közötti összeggel bírságolják.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett Nagyinet program résztvevői számára július 28-án,
szombaton a Hunyad megyei Véka-szurdokhoz szervez-
nek kirándulást. Indulás reggel 7 órakor. Bővebb tájékoz-
tatás és feliratkozás a 0748-741-507-es telefonszámon
Illyés Claudia könyvtárosnál.

Két BBTE-s kutatót díjaztak
A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Plakettet és Bo-
lyai Emléklapot adományozott két kutatónak a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetemről. Dr. Veres Valér egyetemi
docens részesült Bolyai Plakettben, dr. Markó Bálint egye-
temi docens, szociológus biológus, a BBTE rektorhelyet-
tese pedig Bolyai Emléklapban. Az elismeréseket olyan
személyeknek adományozzák, akik a korábbi években el-
nyert Bolyai Kutatói Ösztöndíj keretében kiemelkedő tudo-
mányos tevékenységet végeztek. 

Izrael-sarok – 
a zsidó közösség története

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

Klubnap és kirándulás
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fi-
ókja július 26-án klubnapot tart a tagok számára. Ezt kö-
vetően, július 31-ére kirándulást szerveznek a Szováta –
Gyergyószentmiklós – Karácsonkő (Piatra Neamţ) – Né-
metvásár (Târgu Neamţ) – Borszék – Maroshévíz – Szász-
régen útvonalon. Feliratkozni naponta 10–13 óra között
lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám
alatti székhelyén, az emeleten.

Börtönbe kísérték az elítélteket
Július 10-én a rendőrség bűnüldöző szervei Marosvásár-
helyen azonosítottak egy 32 éves marosszentannai férfit,
akinek nevére letartóztatási parancs volt érvényben. Egy
év és két hónap letöltendő börtönre ítélték hajtási jogosít-
vány nélküli vezetés miatt. Ugyanaznap a bándi rendőrőrs
munkatársai egy 35 éves helybéli nőt állítottak elő, akit a
Marosvásárhelyi Bíróság négy év letöltendő börtönbünte-
tésre ítélt kiskorú bántalmazása miatt. Mindkét elítéltet a
marosvásárhelyi büntetés-végrehajtó intézetbe kísérték.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma VALTER, 
holnap ENDRE, ELEK
napja.16., hétfő

A Nap kel 
5 óra 44 perckor, 

lenyugszik 
21 óra 11 perckor. 
Az év 197. napja, 
hátravan 168 nap.
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IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások, eső várható
Hőmérséklet:
max. 240C
min. 130C

Megyei hírek

Gligor Róbert László

Két beruházás Székelyvajában

Július 21-én, szombaton kerül sor Ádámoson az V. egy-
házköri találkozóra, 22-én, vasárnap pedig az unitárius
templom fennállásának 500. évfordulóját ünneplik a helyi
unitárius egyházközség szervezésében. A szombati szabad-

téri rendezvény a községközpont általános iskolájának az
udvarán zajlik 9 órai kezdettel. Az évfordulós megemlékezés
13 órakor kezdődik ünnepi istentisztelettel és úrvacsoraosz-
tással, amit kopjafaavatás és szeretetvendégség követ. 

Találkozó és évfordulós ünnepség Ádámoson

Nagyszabású útkorszerűsítés közbeszerzése veszi kez-
detét ma Marosszentgyörgyön. Az európai uniós pályázat
megnyerése következtében nem kevesebb, mint 17 régebbi
helyi közutat újítanak fel. – Nagy a versengés a pályázatok
elnyeréséért, és rendkívül nehéz ezek lebonyolítása, de azt
mondom, megéri, mert lényeges előrelépést jelent közsé-

günk fejlődésében – nyilatkozta Sófalvi Szabolcs, a község
polgármestere. A munkálatok közbeszerzési folyamata 1-
2 hónapig is elhúzódhat, de valószínűleg még az idén el-
kezdik Maros megye legnagyobb községében a 17 utca
korszerűsítését, ami egyben a tizedik megnyert maros-
szentgyörgyi pályázat kivitelezését is jelenti.

Útjavítás Marosszentgyörgyön



105 kanyarós megbetegedés 
az elmúlt hét alatt

Július 9-e és 13-a között több mint száz új kanyarós
megbetegedést regisztráltak 12 megyében és a fővá-
rosban – tájékoztatott a Fertőző Betegségeket Ellen-
őrző és Felügyelő Országos Központ (CNSCBT). Az
idézett forrás szerint az elmúlt héten 105 új megbete-
gedést jelentettek az országból: Bukarestben 28, Iaşi
megyében 20, Buzău 18, Neamţ 14, Călăraşi 5, Tul-
cea 4 , Vaslui 4 , Argeş 3, Galac 3, Giurgiu 2, Teleor-
man 2, Konstanca és Prahova megyében pedig 1-1
beteget jelentettek. Péntekig összesen 14.701 kanya-
rós megbetegedést jegyeztek Romániában, és össze-
sen 59 halálos áldozatot követelt a vírus. (Agerpres)

Elraboltak 
egy román állampolgárt Líbiában

A külügyminisztérium szombaton bejelentette, hogy
válságstábot állítottak fel egy román állampolgár
miatt, akit a nemzetközi sajtó szerint Líbiában raboltak
el. A külügyminisztérium arról tájékoztatta az Agerpres
hírügynökséget, hogy a lehető legsürgősebben felmé-
rik a helyzetet, azonban a líbiai viszonyokat tekintve,
az ellenőrzési eljárások elhúzódhatnak. A válsághely-
zetet Románia líbiai nagykövetségén keresztül keze-
lik, amelyet Tuniszba helyeztek át, írja a külügyi
közleményben. Egy fegyveres banda szombaton
három líbiai és egy román állampolgárságú mérnököt
rabolt el Sharara környékéről, amely a Murzuk kőolaj-
mező része, közölte a Xinhua hírügynökség katonai
forrásra hivatkozva.  (Agerpres)

A Putyin–Trump-csúcs miatt 
aggódik a német külügyér

Jó, ha az Egyesült Államok és Oroszország szóba áll
egymással – nyilatkozott Heiko Maas német kül-
ügyminiszter a vasárnap megjelenő Bild am Sonntag
című német tömeglapnak, egyúttal óva intette az
amerikai elnököt attól, hogy szövetségeit hátrányos
helyzetbe hozó egyoldalú megállapodást kössön az
orosz elnökkel. Donald Trump és Vlagyimir Putyin
hétfőn délben a finn fővárosban, Helsinkiben tartja
első kétoldalú csúcstalálkozóját. A négyórásra terve-
zett csúcsot a finn elnöki palotában tartják, ahol az
amerikai és az orosz elnök először négyszemközt,
majd az orosz és az amerikai küldöttség munkava-
csorán tárgyal egymással. (MTI)

A kitoloncolandók felét 
nem találják a német hatóságok

A Németországból kitoloncolandó mintegy 23 900
ember közül csak 11 100 ember esetében sikerült
végrehajtani az erről szóló döntést, nagyjából 12 800
esetben meghiúsult a kiutasítás, közülük 11 500 em-
bert nem találnak a hatóságok – jelentette a Welt am
Sonntag című német lap. A Welt am Sonntagnak si-
került megszereznie a szövetségi rendőrség erről
szóló összefoglalóját. Mintegy 1300 olyan eset volt,
amikor más okból kellett megszakítani a rendőri in-
tézkedést. 150 esetben a repülőgép kapitánya ta-
gadta meg, hogy a kitoloncolt embert a gépre vigyék.
Több mint 500 kitoloncolás viszont „aktív vagy pasz-
szív ellenállás” miatt fulladt kudarcba. Ez több mint
háromszorosa az egy évvel korábbi adatoknak. A 23
900 kiutasítási döntés egyébként 17 százalékos
emelkedést jelent a 2017-es adatokhoz képest. A 11
100 végre is hajtott kitoloncolás viszont 4 százalékos
visszaesés. A legtöbb embert Albániába, Szerbiába,
Koszovóba, Irakba, Macedóniába, Oroszországba,
Georgiába és Afganisztánba küldték vissza Német-
országból. (MTI)

2018. július 16., hétfő ___________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK  _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 3

Azért a talán, mert az ilyen ügyek kivizsgálásában a
hatóságok eddig nem nagyon remekeltek. Igaz, az em-
berek sem árasztják el hivatalosan panasszal az illeté-
keseket. A közösségi média az a terep, ahol az eseteket
kibeszélik. Pedig ennek megvan az eljárásmódja. Az ál-
latvédők sokéves munkája, az európai értékekhez (az ál-
latvédelem, környezetvédelem is ide tartozik) való
felzárkózás jegyében Romániában is megszületett az ál-
latvédelmi törvény. Állatvédők szerint nem elég szigorú,
de úgy gondolom, már az is nagy előrelépést jelentene,
ha az érvényben levőt betartanák. Tetszik, nem tetszik, a
hatóságok előbb-utóbb el kell járjanak minden, a szóban
forgó törvényt sértő esetben, feltéve, ha tettek le panaszt.
Kezdve a menhelyek működtetésére vonatkozó, kimon-
dottan szigorú szabályok betartásától (telephely, közmű-
vesítés, személyzet, élelmezés, közegészségügyi
feltételek, engedélyek beszerzése, a bevételek-kiadások
követhetősége stb.) egészen az egyéni állatkínzási esete-
kig. Az állatvédelmi rendőrség nem díszből van, hanem
hogy a jogszabályt betartassa. Hogy ez még nem az el-
várásoknak megfelelően történik, nem kellő átlátható-
sággal? Nem csodálkozunk. Az állatvédelem az a terület,
amin ma még mindig sokan csak gúnyolódnak, vagy-
vagy kérdést csinálnak belőle, semmibe veszik. Márpe-
dig sokat elárul ez a társadalom kulturális szintjéről. 

Senki állatai
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A Magyarok Romániában – száz
év története című dokumentum-
film-sorozat első részével indí-
totta el az RMDSZ a
www.ezer100.ro honlapot,
amelynek célja bemutatni, mivel
gazdagította az erdélyi magyar-
ság az elmúlt évszázadban Romá-
niát.

Az Ezer év Erdélyben, száz év Romá-
niában jelmondatra utaló weboldal indu-
lásáról szombati kiadásában számolt be
az RMDSZ hírlevele.

„2018-ban Románia megalakulásának
100. évfordulóját ünnepli. Nekünk, er-
délyi magyaroknak pedig a kisebbségi
lét 100. éve. (...) Lehetőségünk nyílik el-
mondani a román közösségnek, hogy
nélkülünk ma kevesebb lenne ez az or-
szág. Hogy itt vagyunk, nem készülünk

elmenni innen, itt tervezünk jövőt. Ezt
az országot akarjuk jobbá tenni, közö-
sen. Nem elvenni, hanem hozzátenni
akarunk Romániához, úgy, ahogyan az
elmúlt száz évben is tettük” – olvasható
a honlap bemutatkozó oldalán.

A hírlevél szerint az RMDSZ azért
hozta létre a weboldalt, hogy a centená-
riumi év apropóján szervezett program-
jait népszerűsítse.

„A mi célunk a centenáriumi évben,
hogy az erdélyi magyarok jobban meg-
ismerjék saját múltjukat, hogy reflektor-
fénybe helyezzük értékeinket,
amelyekkel az elmúlt száz évben gazda-
gítottuk Romániát, és amelyek arra is rá-
mutatnak, hogy értékteremtő közösség,
nem pedig veszélyforrás az erdélyi ma-
gyar közösség Romániában. Azt szeret-
nénk, hogy az új nemzedék is tisztában

legyen azzal, amit az elmúlt száz évben
a magyarok hozzátettek ehhez az ország-
hoz, hogy a többség és kisebbség új
nemzedékeit ne a párhuzamos történel-
mek közötti szakadék válassza el, hanem
a közös jövő építése kösse össze” –
idézte az RMDSZ hírlevele Porcsalmi
Bálint ügyvezető elnököt.

A honlap alapját jelentő programok
sorából július 12-én, telt ház előtt mutat-
ták be a kolozsvári Bánffy-palotában a
Magyarok Romániában – száz év törté-
nete című, 9 részes dokumentumfilm-so-
rozat első részét, amely az első
világháború kitörésétől a Trianonig ve-
zető útról szól – emlékeztet a hírlevél.

A dokumentumfilm első része megte-
kinthető a www.ezer100.ro honlapon, il-
letve az Erdélyi Magyar Televízió is
műsorára tűzte vasárnap. (MTI)

Az RMDSZ a kisebbségi lét száz évét bemutató 
honlapot indított

A Velencei Bizottság azt javasolta
Romániának, hogy változtassa
meg a vezető magas rangú ügyé-
szek kinevezésének jogi szabályo-
zását, és ennek érdekében
módosítsa az alkotmányt is azért,
hogy semleges kinevezési és le-
váltási eljárást biztosítson.

Az Európa Tanács alkotmányjogi
konzultatív testületétől Klaus Iohannis
elnök kért véleményt azt követően, hogy
a kormánykoalíció megszavazta a parla-
mentben az igazságszolgáltatás működé-
sét szabályozó három törvény
módosítását. Ezeket a jogszabályokat Io-
hannis és az őt támogató jobboldali el-
lenzék többször megtámadta az
alkotmánybíróságon, ezért még nem lép-
tek hatályba.

A múlt hét elején Iohannis leváltotta
Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes
főügyészt, miután erre egy alkotmánybí-
rósági döntés kötelezte őt.

Kövesi leváltását az igazságügyi mi-
niszter kezdeményezte, akinek javaslatát
Iohannis nem akarta elfogadni, de az ügy
a taláros testülethez került, amely ki-
mondta: az alkotmány szerint az ügyé-
szek az igazságügyi miniszternek
vannak alárendelve.

A Velencei Bizottság pénteken közzé-
tett, harmincoldalas előzetes véleményé-
ben kifejtette: a vezető ügyészek
kinevezésében és leváltásában az elnök
és a legfelsőbb bírói tanács szerepének
megőrzése szavatolhatja az eljárás sem-
legességét, és kiegyensúlyozhatja az
igazságügyi miniszter befolyását.

A Velencei Bizottság ajánlása szerint
kiegészítésre szorul az a kormánykoalí-
ció által beterjesztett javaslat is, amely a
bírák és az ügyészek felelősségre vonha-
tóságát szabályozza. A testület szerint a
jogszabálynak ki kell mondania, hogy az
ügyészek anyagilag nem vonhatók fele-
lősségre, amennyiben rosszhiszeműség

vagy hanyagság nem állapítható meg
esetükben.

A testület kifogásolta a bírák és ügyé-
szek szabad véleménynyilvánítását kor-
látozó cikkelyt, illetve javasolta
Romániának, ne az ügyészség egy újon-
nan létrehozandó külön részlege vizs-
gálja az ügyészek és a bírák
visszaéléseit, hanem szakosodott ügyé-
szeket foglalkoztassanak erre a célra.

A Velencei Bizottság egy hónappal
ezelőtt tájékozódott Romániában az
igazságszolgáltatási törvénycsomagról.

A kormánykoalíció egyebek mellett
az ügyészségi visszaélésekre hivatkozva
szorgalmazza az igazságszolgáltatás át-
szervezését, az ellenzéki pártok és az
utcán tüntető civil szervezetek viszont
azt mondják: a kormányoldal politikai
pórázra akarja kötni az igazságszolgál-
tatást, hogy megmentse a börtöntől kor-
rupt politikusait. (MTI)

A Velencei Bizottság a magas rangú vezető 
ügyészek kinevezésének felülbírálását javasolta

Mindenhol ki kell állnunk az iga-
zunkért, a román többség és saját
közösségünk előtt is – hangsú-
lyozta a Magyar Ifjúsági Értekez-
let besztercei közgyűlésén
Kelemen Hunor. Elmondta: az
RMDSZ az elmúlt időszakban
olyan döntéseket hozott, amelyek
hosszú távon az össztársadalmi
érdeket szolgálják. „A magyar
emberek tőlünk várják a jövőké-
pet, a cselekvést, a munkát és a
megoldásokat” – ez a szövetség
küldetése továbbra is. 

Az ország különböző pontjairól érke-
zett fiataloknak az elmúlt időszak dön-
tései mellett érvelt a szövetségi elnök
aktuálpolitikai tájékoztatójában. Kie-
melte: az igazságszolgáltatás megszer-
vezéséről szóló törvényeknél az
RMDSZ elvi alapokra helyezte állás-
pontját. A hatalmi ágak szétválasztására,
az alkotmánybíróság döntéseinek jog-
rendbe való beemelésére szavazott – is-
mertette. Rámutatott: nem a
korrupcióellenes harcot gyengítik ezek a
törvények, hanem a hatalmi ágak szétvá-
lasztása mellett pontosan meghatározzák
az ügyészek és bírák felelősségét.
„Mezei János esete az egyik legékesebb
példa, ami elfogadhatatlan. Egy hónapig
volt kivizsgálási fogságban, hat hónapig
házi őrizetben. Három és fél évig tartott
a pere, majd minden vád alól felmentet-
ték. Neki senki sem adja vissza ezeket az
éveket” – tette hozzá Kelemen Hunor.

A büntetőeljárási törvénykönyvet töb-
bek között azért támogatta az RMDSZ,
mert európai direktívákat emel át a jog-
rendbe és az ártatlanság vélelmét erősíti.
Ez sem gátolja a korrupcióellenes har-
cot, a bűntények felderítését és a felelős-
ségre vonást – nyomatékosított. A
büntető törvénykönyv végleges formájá-
val viszont nem értett egyet a szövetség,
amely a károkozás értékének megszabá-
sát a bíróra bízta volna az igazságügyi
minisztérium által javasolt 1 900 lejes
küszöb helyett. Ugyanakkor a hivatali
hatalommal való visszaélés cikkelyének
kiegészítése miatt sem támogatta ezt.
„Meg akartuk különböztetni magunkat a
liberális párttól is, amely folyamatosan
támadja a magyar ügyet. A döntő házi
szavazáson ezért tartózkodtunk” – ér-
velt. 

A PSD-ALDE-val kötött parlamenti
együttműködést laza megállapodásnak
nevezte Kelemen Hunor, amely lehetővé
teszi azt, hogy a felek egy-egy törvény-
kezdeményezésnél saját belátásuk sze-
rint, szabadon dönthessenek. Az
együttműködés nem jelent semmiféle
ideológiai vagy értékazonosságot, hiszen
nem dolga ma a szövetségnek, hogy
igazságot tegyen bal- és jobboldal között
– bár nehéz azt megmondani, ki bal- és
ki jobboldali ma Romániában. „Oktatási
és a közigazgatást érintő anyanyelvhasz-
nálati kérdésekben előre tudtunk lépni,
de a PSD-ALDE ellen szavaztunk, ami-
kor szükségesnek tartottuk. A PSD által

kezdeményezett kisajátításról szóló tör-
vényt – amely durván sérti a tulajdonjo-
got – például közösen támadtuk meg az
USR-vel az alkotmánybíróságon” –
részletezte a szövetségi elnök. 

A bizalmatlansági indítvány kapcsán,
az elhíresült kávézáson az érdekelte Ke-
lemen Hunort és az RMDSZ-t, van-e
kormányprogramja, miniszterelnök-je-
löltje, kormánybuktatáshoz szükséges
többsége a PNL-nek és az ellenzéknek.
Nem voltak jó válaszai Ludovic Orban-
nak, aki sértettségből nagyon meredek és
buta állításokat fogalmazott meg. A par-
lamenti matematikát viszont nem lehet
átverni: a kormány a szövetség szavaza-
tai nélkül sem bukott meg – szögezte le
Kelemen Hunor, aki abban reményke-
dik: eljön az a pillanat, amikor a társada-
lom valós problémáiról vitáznak majd és
a holnapról döntenek: a közös jólétről,
minden ember jólétéről – akkor jelen
lesz az RMDSZ.

Olyan közösséget akar építeni a szö-
vetség, amely megmarad magyarnak
szülőföldjén, megőrzi identitását, ugyan-
akkor sikeres és versenyképes. A jövő-
kép egyértelmű, a jövő évi
kongresszuson tehát az lesz a feladat,
hogy az egészségügyben, a vállalkozói
szférában, a gazdaságban, a fiskális po-
litikában, az oktatásban és más főbb te-
rületeken ágazatokra lebontva
fogalmazzák meg a célokat. Ez a kong-
resszus legfontosabb tétje – összegzett
az RMDSZ elnöke. (közlemény)

Kelemen Hunor: 
elvi alapon hozunk döntéseket



Júniusban elkészült a Transilva-
nia Motor Ring, és idén már mű-
ködni is fog, a megyei integrált
hulladékgazdálkodási projekt eseté-
ben pedig minden tőlünk telhetőt
megteszünk, hogy idén lezárjuk a
versenytárgyalásokat, és ez a rend-
szer is működőképes legyen – nyi-
latkozta Péter Ferenc.

Mint mondta, a marosvásárhelyi
repülőtér problémáinak a megoldá-
sát elsőrendű fontosságúnak tekin-
tette. A kifutópályája felújítása 56
millió lejes beruházás volt, amely-
ből 50 millió lejt a kormány fede-
zett, a megyei önkormányzat 6
millió lejjel járult hozzá. A kifutó-
pályán 1968 óta nem végeztek
olyan átfogó felújítást, mint az idén.
A munka átvétele és a szükséges en-
gedélyek beszerzése után újra mű-
ködő repülőtere van a megyének. A
megyei tanács elnöke hangsúlyozta,
a reptér fejlesztése a továbbiakban
is prioritást élvez, több légitársaság
vezetőségével tárgyalnak, hogy
minél több járatot indítsanak Ma-
rosvásárhelyről. Emellett több, a
repteret érintő beruházásra készül-
nek az előtanulmányok, megpróbál-
nak finanszírozást szerezni az újabb
korszerűsítésekre: egyebek mellett
bővítenék a repülőgép-parkolót, il-
letve egy olyan részleget építené-
nek, ahol a SMURD-gépeket,
valamint a business osztályú repü-
lőket lehetne fogadni. Ugyanakkor
tervben van a terminál, utasfogadó
korszerűsítése, bővítése is. 

Péter Ferenc másik két fontos
projektről is beszámolt, amiket úgy-
mond örökölt, amikor a megye
élére került, és amelyeknek a befe-
jezését felvállalta. Az egyik a Tran-
silvania Motor Ring
motorsportpálya, amely az elnök
szerint számos turistát csalogat
majd a térségbe. A beruházás elké-
szült, következik a park megnyi-
tása. Ennek érdekében a megyei
önkormányzat már összeállította a
létesítmény működési szabályzatát,

amelyet 30 napig közvitára bocsá-
tanak a megyei tanács honlapján. 
Három település visszautasításába
ütköznek

Ugyancsak évek óta húzódó, igen
nagy jelentőségű projekt az integ-
rált hulladékgazdálkodási terv. A
projekt négy részből áll, az egyik, a
szentpáli lerakóállomás tavaly bein-
dult, a másik kettő, a mechanikai-
biológiai kezelőállomás, illetve a
maroskeresztúri válogató- és átra-
kóállomás esetében folyamatban
van a versenytárgyalás az üzemel-
tető kiválasztására. Mindkettőre ér-
keztek ajánlatok, jelenleg zajlik
ezek elemzése pénzügyi és műszaki
szempontból. Amennyiben megfe-
lelnek a feltételeknek, hamarosan
szerződéskötésre kerül sor. Viszont
akadályba ütközik a projekt negye-
dik komponense, a hulladékbegyűj-
tés, ugyanis vannak települések,
ahol csupán 2021–2024 között jár-
nak majd le a szerződések, illetve
önkormányzatok, amelyek vissza-
utasítják a településükön lévő átra-
kóállomás átadását a megyei
önkormányzatnak. 

– A minisztérium és az Európai

Fejlesztési Bank képviselőivel tar-
tott tanácskozáson úgy döntöttünk,
kivesszük ezeket településeket a
rendszerből, és megpróbáljuk az
egész megyére egyben, ne külön hét
zónára kiírni a versenytárgyalást.
Erre várjuk a minisztérium szakér-
tőinek a jóváhagyását. Amint ez
megvan, kidolgozzuk az új szabály-
zatot, az új feladatfüzetet, amit
mind a 102 városi, illetve községi
önkormányzat, valamint a megyei
önkormányzat is jóvá kell hagyjon.
Ha ez megtörtént, ki lehet írni a ver-
senytárgyalást. Nagyon fontos
lenne, hogy a december 31-i határ-
időig befejezzük, ehhez óriási ösz-
szefogásra van szükség a
polgármesterek és helyi tanácsok
részéről – hangsúlyozta a tanácsel-
nök, aki lapunk érdeklődésére el-
mondta, Segesvár, Szászrégen és
Rücs önkormányzata nem egyezik
bele, hogy átadja a megyének a te-
lepülésükön lévő átrakóállomást. 
Számos uniós projekt 
van folyamatban

Sajtótájékoztatóján a megyei ön-
kormányzat elnöke kifejtette, az el-
múlt két év alatt arra koncentráltak,

hogy minél több beruházásra hívja-
nak le uniós forrásokat, ami sikerült
is. Öt uniós projekt van folyamat-
ban: többek között a Szentágota és
Segesvár közötti 106-os megyei út
felújítása, a Nyárádtő – Mikefalva
– Dicsőszentmárton közötti 151B és
142-es jelzésű megyei utak korsze-
rűsítése, ez utóbbi esetében lezajlott
a versenytárgyalás, és amennyiben
az óvások miatt nem húzódik el az
idő, még a nyáron megkötik a kivi-
telezési szerződést. Szintén uniós
forrásból újítják fel a Természettu-
dományi Múzeumot és a Kultúrpa-
lotát. A szerződéseket megkötötték,
jelenleg a tervezés, az egyes enge-
délyek beszerzése van folyamatban.

Az uniós források mellett a Helyi
Fejlesztések Országos Programja
nyújtotta lehetőségeket is kiaknáz-
ták: ennek keretében négy szerző-
dést sikerült aláírni négy útszakasz
korszerűsítésére. Az egyik a
Bonyha – Kund – Szeben megye
határát összekötő megyei út felújí-
tása, itt egy 1,85 km-es szakaszt
aszfaltoznak le, és a napokban írják
alá a kivitelezési szerződést. A
másik a Szederjes – Erked és Har-
gita megye határát összekötő me-
gyei utakat érinti, ahol 9,7 km-re
kerül aszfaltréteg. A Beresztelke –
Vajdaszentivány – Sárpatak út szé-
lesítését célzó beruházás 8,8 km út-
szakaszra vonatkozik, már
folyamatban van a versenytárgya-
lás. A Ludas – Nagysármás – Besz-
terce-Naszód megye határa út
helyreállítása során 1 km-es szakasz
lesz leaszfaltozva, a munkának rö-
videsen nekilátnak. A tanácselnök
elégedetten nyugtázta, hogy tavaly
sikerült befejezni a bözödújfalusi tó
körüli, közel tíz km-es útszakasz le-
aszfaltozását, ami igen nagy jelen-
tőséggel bír, hiszen turisztikai
övezetről van szó. 
A kátyúzást befejezték, 
az aszfaltozás a napokban indul

A megyei utak karbantartása
terén idén igen jól áll a megyei ön-
kormányzat, a kátyúzásokat befe-
jezték, az aszfaltozás pedig
napokon belül elkezdődik, 61,8 km
megyei útra kerül új aszfaltszőnyeg.

A megyei önkormányzat elnöke rá-
mutatott, próbálnak minden évben
egyre nagyobb szakaszt leaszfal-
tozni, míg 2016-ban 31 km, tavaly
45 km, idén több mint 61 km me-
gyei út kerül sorra. 
Felújításra váró kórházépületek –
projektek hiányában nem tudnak
lépni

Folyamatosan jelzik olvasóink is,
hogy a Maros Megyei Tanácsnak
alárendelt Maros Megyei Klinikai
Kórházhoz tartozó egyes részlegek
épületei siralmas állapotban van-
nak, például a II-es számú fertő-
zőklinika – tettük szóvá a megyei
tanács elnökének. Péter Ferenc
hangsúlyozta: – Ez kimondottan a
kórház menedzserét és a menedzs-
mentcsoportot érinti. Annyit viszont
sajnálatos módon elmondhatok,
hogy 2016 végén, amikor lehetőség
volt projekteket benyújtani a kor-
mányprogram keretében, ahol
előnyt élveztek az egészségügyi, il-
letve oktatási beruházások, a kórház
menedzserének egyetlenegy pro-
jektje sem volt, amit benyújtsunk.
Nagyon gyakran orvosok is keres-
nek meg, jelzik, hogy mekkora
szükség volna helyenként a korsze-
rűsítésre, viszont a megyei önkor-
mányzat csak akkor tud lépni, ha
van egy partnere a kórház mened-
zserének a személyében. Amíg a
kórház menedzserének nincs egyet-
lenegy projektje, amit benyújtson a
megyei önkormányzathoz jóváha-
gyás végett, amire finanszírozást
keressünk, addig nagyon nehéz bár-
mit is lépnünk. Egyetlen példát
mondok: az urológiai klinika mö-
götti épület esetében immár máso-
dik éve pénzt biztosítunk, hogy
készítsenek felmérést arra vonatko-
zóan, hogy mit kezdjünk vele.
Nemrég, amikor a mágnesesrezo-
nancia-berendezésnek helyet adó
épületet tekintettük meg, ott volt a
hölgy, aki az adminisztrációval fog-
lalkozik, rákérdeztem, hogy állnak
a felméréssel, és az volt a válasz,
hogy még nem is kezdték el, mert
nem kapták meg a dokumentumo-
kat az építőtől – fejtette ki a tanács-
elnök.

(Folytatás az 1. oldalról)
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Amint azt korábban is
hírül adtuk, a Köteles
Sámuel utca 6. szám
alatt lévő Marosvásár-
helyi Művészeti Egye-
tem Magyar Művészeti
Karán július 23-án
kezdődik a felvételi
alap- és magiszteri
képzésre. A beiratko-
zás és az intenzív fel-
készítő hét július 16-a
és 21-e között lesz. 

Az egyetem magyar
kara az alábbi szakokra hir-
det felvételit: alapképzés:
színész szak, osztályveze-
tők: Gáspárik Attila, Gecse
Ramóna. Rendező szak,
osztályvezető: Bocsárdi
László. Audiovizuális
kommunikáció – forgató-
könyv- és reklámírás,
média szak, osztályvezető:
Schneider Tibor. Teatroló-
gia szak, osztályvezető: Lázok
János. Bábszínész szak, osztályve-
zető: Máthé Rozália. Látványter-
vező szak, osztályvezető: Bartha
József. Zene szak, osztályvezető:
Benedek Tibor.

Magiszteri képzés: színművészet,
osztályvezető: Berekméri Katalin.
Bábművészet, osztályvezető: Máthé
Rozália. A rendezés művészete,
osztályvezető: Sebestyén Aba, Ke-
resztes Attila. Művészetek és új
média, osztályvezető: Kós Anna.
Teatrológia–művelődésszervezés,
osztályvezető: Balási András. Kor-

szerű zenei koncepciók, osztályve-
zető: Makkai Gyöngyvér.

A részletes beosztás a háromféle
képzéssel (alap, magiszteri és dok-
tori), illetve a bel- és külföldi le-
endő hallgatókkal kapcsolatos
beiratkozási tudnivalók, a felkészí-
tők időpontjai és helyszínei, vala-
mint további információk az
egyetem honlapján és az egyetem
hirdetőfelületein találhatók
(www.szini.ro, www.uat.ro). To-
vábbi részletek a 0265-266-281-es
telefon- és faxszámon, valamint a
felveteli@uat.ro e-mail-címen kér-
hetők. (Knb.) 

Felvételit hirdet a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem

A legfontosabb: az infrastruktúra fejlesztése

„Románia azt hangoztatja,
hogy kisebbségvédelme pél-
daértékű, de közben eluta-
sítja a párbeszédet a
magyarok közösségi jogairól.
A szélsőségesség és a gyűlö-
letbeszéd egyre szélesebb
nyilvánosságot kap, és a köz-
vélemény-kutatások azt mu-
tatják, hogy a román többség
számottevő része továbbra is
veszélyforrásként tekint a
magyarokra. Románia a pár-
beszéd és együttműködés
megtagadásában kezd példa-
értékűvé válni” – jelentette
ki Vincze Loránt szerdán Ber-
linben, az Európai Biztonsági
és Együttműködési Szervezet
(EBESZ) parlamenti közgyű-
lésén. 

Az Európai Nemzetiségek Föde-
ratív Uniója (FUEN) elnöke, akit
az európai kisebbségek helyzeté-
nek ismertetésére kértek fel a Po-
tenciális etnikai konfliktusok
kezelése törvényi eszközök és jó
gyakorlatok által című szeminári-
umon, emlékeztetett, hogy a ki-
lencvenes évek eleje hatalmas
változást hozott Európában, ami az
etnikai konfliktusok kiélesedésé-
hez és a dél-szláv háborúhoz veze-
tett. Ekkor vált nyilvánvalóvá az
EBESZ számára, hogy a tartós
béke megteremtéséhez elengedhe-
tetlen az etnikai konfliktusok meg-

előzése, ekkor hozták létre a ki-
sebbségi főbiztosi tisztséget és
konfliktusmegelőző mechanizmu-
saikat. 

Ugyancsak ekkor születtek az
Európa Tanács mechanizmusai – a
Nyelvi Charta és a Kisebbségvé-
delmi Keretegyezmény –, az Euró-
pai Unió pedig megalkotta a
koppenhágai kritériumrendszert,
amelynek szerves része volt a csat-
lakozás előtt álló államok kisebb-
ségvédelmi rendszerének ki-
alakítása. 

„Nagyon szűk látókörű gondol-
kodásra vallana azt állítani, hogy
ezek a mechanizmusok ma is ele-
gendőek a konfliktusok megelőzé-
sére” – figyelmeztetett, em-
lékeztetve, hogy számos európai
országban ma is komoly hiányos-
ságok tapasztalhatók: Görögország
és Franciaország például nem is-
meri el nemzeti kisebbségeit, Bul-
gária tiltja az etnikai szervezetek
bejegyzését, Ukrajnában és Lettor-
szágban új törvényekkel lehetetle-
nítik el a kisebbségek anyanyelvű
oktatását.

Az állam és a többség által el-
várt lojalitás kérdésköréről szólva
elmondta: az alkotmány és a törvé-
nyek betartásán túl az állam csak
akkor számíthat a kisebbségek lo-
jalitására és elismerésére, ha bizto-
sítja számukra azokat a kereteket,
amelyek lehetővé teszik a szabad

anyanyelvhasználatot, az anya-
nyelvű oktatást és kultúrát. Kije-
lentette: a lojalitást ki kell
érdemelni, mert csupán a megbe-
csült és támogatott közösségek
lesznek érzelmi értelemben is lojá-
lisak ahhoz az államhoz, amelyben
élnek. 

Az EU létrehozásakor az álla-
mok a kisebbségi jogok tekinteté-
ben nem tudtak és nem is akartak
megegyezni, ez pedig oda vezetett,
hogy mára ötvenmillió uniós ál-
lampolgár identitása, anyanyelv-
használata és kultúrája maradt
megfelelő védelem nélkül. Az EU-
nak nemzetek fölötti szervezetként
a nemzetiségek védelmezőjeként
kell fellépnie; a kisebbségvédelem-
ben található földrajzi egyenlőtlen-
ségeket ideje kiegyensúlyozni,
mert elfogadhatatlan, hogy a ki-
sebbségi jogok szintjét az hatá-
rozza meg, hogy a közösség
szülőföldje Európa mely szegleté-
ben van – hangsúlyozta a FUEN
elnöke, hozzátéve: a Minority Sa-
fePack kezdeményezés pontosan
ezt a célt szolgálja, és ennek érde-
kében készült el az európai több-
ség-kisebbség paktum is. A FUEN
elnöke ugyanakkor javasolta az
EBESZ-nek, hogy közös projekt
keretében mérjék fel és értékeljék
a különböző európai országok ki-
sebbségvédelmi gyakorlatát.
(mózes)

A lojalitást ki kell érdemelni
Vincze Loránt 

az EBESZ parlamenti közgyűlésén



Évekkel ezelőtt jó hírnek szá-
mított, és többször is beszá-
moltunk arról, hogy bővítik a
Maros Megyei Klinikai Kórház
központi épülettömbjét (amit
a köznyelvben régi klinika-
ként emlegetnek a marosvá-
sárhelyiek), és ahol urológiai,
belgyógyászati, gasztroente-
rológiai, sebészeti, intenzív
terápiai klinikák működnek. A
bővítés új műtőket, az elő-
adóterem befogadóképessé-
gének növelését és korszerű
konyha építését foglalta ma-
gába. A minisztériumi alapok-
ból a megyei tanácson
keresztül finanszírozott mun-
kálatokat állítólag a pénzügyi
válság miatt kényszerültek
abbahagyni, és azóta is torzó-
ban maradt minden. 

A klinika oldalsó lépcsőházában
nejlon helyettesíti a falat és az abla-
kokat, a lehangoló látvány mellett
télidőben mínusz fokokban kell át-
haladniuk a betegeknek a laborató-
riumok és a képalkotó részleg felé.
A belső udvar látványa sem különb,
a víz láthatóan befolyik az alag-
sorba. Aki a gusztustalan hátsó fel-
járó helyett a főlépcsőt választaná,
az elhanyagoltsággal találkozik a
keretéből kiszakadó rossz minőségű
termopán ablak és a szakadt lépcső-
burkolat láttán. A klinikák egy ré-
szét állítólag saját költségükön
tették rendbe az orvosok, ottjártunk-

kor az udvaron levő hátsó épületben
a régi röntgengép helyén a mágne-
sesrezonancia-készülék számára ké-
szítettek elő egy helyiséget,
távozáskor állapítottuk meg, hogy a
kórház parkját az elhanyagoltság
jellemzi. 

Nincs sokkal jobb állapotban az
1182 ágyas megyei klinikai kórház
14 épülete közül néhány másik sem,
amelyek a városban szétszórtan ta-
lálhatók. Kétségtelen, hogy fenntar-
tásuk módfelett költséges, és nem
kis feladatot jelent a megyei tanács
és a kórházigazgatóság számára.
Végleges közegészségügyi engedé-
lye nincs a kórháznak, az ideiglenes
engedély szerint 2020-ig kell eleget
tegyenek valamennyi hatósági elő-
írásnak. 

A kialakult helyzetről és a kilátá-
sokról dr. Dan Ştefan Sâmpăleant,
a megyei klinikai kórház menedzse-
rét kérdeztem. 

– A kórházbővítési munkálatokat
a finanszírozás hiánya miatt hagy-
ták abba, és időközben lejárt az
építkezési engedély érvényessége
is. Jelenleg le kell zárni, és át kell
venni az eddig elvégzett munkát.
Következik egy felmérés arról,
hogy az eredeti tervből mi valósult
meg, majd be kell fejezni az építke-
zést, mivel szükségünk van az épü-
letre. 

– Amikor a bővítési munkákról
adtunk hírt, arról volt szó, hogy
az urológiai klinika és a plaszti-
kai sebészet új műtőt kap, az
utóbbi pedig kórtermeket is. 

– Nem tudom, hogy az új műtők
elkészülnek-e…

– Ezek szerint nem az eredeti
tervek szerint fogják folytatni az
építkezést?

– Számba kell vennünk a legú-
jabb előírásokat, mivel sok változás
történt az eltelt évek során. A nem
sebészeti jellegű tevékenységek
gyakorlására megszabott normák-
nak több mint valószínű, hogy ele-
get tesz majd az épület, a sebészet
terén szigorúbbak a követelmények. 

– Ez azt jelenti, hogy az uroló-
giai klinika nem kap új műtőt?

– A legfontosabb az, hogy a meg-
lévő műtőblokkot felújítsuk, ahogy
két évvel ezelőtt a sebészeten is
megtettük.

– Ha minden zökkenőmentesen
zajlik, mikorra fejeződhet be az
építkezés?

– Két évnél korábban nem. Az
idén elkészül a felmérés, amiből ki-
derül, hogy mit kell módosítani az
eredeti terven, mennyit kell még be-
ruházni. Úgy tudom, hogy problé-
mák vannak a lefolyórendszerrel is.
A megyei tanács költségvetésének
függvényében nem tudom, mikép-
pen fogják szakaszokra osztani a
munkálatokat, a kórházigazgatóság
ugyanis nem dönthet a megyei ta-
nács költségvetéséről.

– Úgy láttam, hogy készítették a
helyet egy MR-készülék szá-
mára…

– 2016 óta kértük a szaktárcától
a mágnesesrezonancia-berendezést,
amit az idén világbanki finanszíro-
zással meg is vásároltak, kiosztották
a kórházaknak, és hozzánk is meg-
érkezett. A követelményeknek meg-
felelően alakítottuk át a helyiséget,
majd a készülék beszerelése után
következik az engedélyeztetés, ami
bonyolult folyamat, de úgy gondo-
lom, hogy szeptemberre működni
fog.

– Januárban értesültünk arról,
hogy az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank révén az egész-
ségügyi minisztériumtól sugár-
terápiás készülékhez juthat a
megyei klinikai kórházhoz tar-
tozó onkológiai klinika, ha meg-
épül a berendezés elhelyezé-
séhez szükséges bunker, amire a
megyei tanács elkülönítette a
pénzt. Mostanában azt hallani,
hogy „elúszott” a projekt. 

– Meghirdettük a versenytárgya-
lást, amire elfogadható ajánlatot
nem kaptunk. A licitet megismétel-
jük, miután megegyeztünk a me-
gyei tanács illetékeseivel, hogy
megemelik a bunker építésére szánt
összeget. Jó a kapcsolatunk az
egészségügyi minisztériummal, és

azt ígérték, hogy akkor fogják meg-
vásárolni a készüléket, amikor az
építkezés befejezéséhez közele-
dünk, ami reményeink szerint
ebben az évben megvalósul. Az új
épületben lesz a klinika sugárterá-
piás központja. 

– Panaszkodnak a betegek a
megyei klinikai kórház egyéb
épületeire is, többek között a
pszichiátriai klinikára. 

– Mind az idén, mind a múlt
évben, és azelőtt is utaltunk ki pénzt
javításra, de a kórház összes épüle-
tét, amelyek közül némelyik több
mint százéves, nehéz kifogástalan
állapotban fenntartani, ezért sorra
vesszük mindeniket. Az endokrino-
lógiai klinikán jelenleg is dolgoz-

nak. Az idén a minisztérium az
intenzív terápiára szükséges készü-
lékekkel és a koraszülöttosztályra
szükséges ágyakkal támogatott 

A megyei kórház az épületek
fenntartására és a berendezésekre a
megyei tanácstól kiutalt pénzből
gazdálkodhat, az orvosi szolgáltatá-
sokra, az egészségügyi fogyóanya-
gokra és gyógyszerekre az
egészségbiztosítási pénztártól ka-
pott összegből, valamint a saját be-
vételekből. Ez utóbbi az
egészségügyben történt fizetéseme-
lésekkel nagymértékben csökkent.
A városban szétszórt épületek fel-
emésztik a pénz nagy részét.

– Végeztek-e számítást arról,
hogy mekkora összeg szükséges
a központi épületnél abbama-
radt munkálatok befejezésére?

– Nem tudnám megmondani, az
biztos, hogy ha a sebészeti részleget
fejlesztjük, akkor sokkal többre.
Maga az építkezés 70-80 százalék-
ban elkészült, de a víz elárasztotta
az alagsort, amit ugyancsak meg

kell oldani. Az elmúlt években fel-
újítottuk a központifűtés-rendszert,
a vezetékeket. A földszinti, játóbe-
teg-rendelőnek kialakított részt kor-
szerűsítettük, de egyes páciensek
viszonyulását jelzi, hogy elloptak
egy WC-tartályt.

– Járt-e a kórházban az oldalsó
bejáraton?

– Nincs mit tennünk, az emberek
is felelősek azért, hogy nem lehet
megőrizni a tisztaságot. 2020-ig
kaptunk határidőt, hogy mindent
rendbe tegyünk.

– Az új konyhát befejezik-e?
– A terv szerint a fél alagsorban

öltözők, élelmiszerraktár, fent a
konyha lesz, és fölötte három szin-
ten rendelők. A konyha fontos, mert
jelenleg négy helyen főznek, és
onnan szállítják ki az ételt a külön-
böző klinikákra, ezt a tevékenysé-
get szeretnénk egy helyre
összpontosítani, a hatékonyabb el-
lenőrzés végett. A korszerű beren-
dezés megvan, csak fel kellene
szerelni, ha sikerül befejezni az
épületet. 

– Igaz-e, hogy a tetőtérben ki-
alakított intenzív terápiai klini-
kának a mai napig sincsen
működési engedélye?

– Valóban nincs, ezért a kórter-
mek egy részét a második emeletre
költöztettük, ahol korábban is vol-
tak. Igyekszünk a vészhelyzeti fel-
ügyelőség kéréseinek eleget tenni,
részükről a jóindulat nem hiányzik,
támogatnak, tanácsot adnak, hogy
minden rendben legyen. 

Optimista vagyok. Megértettük,
hogy a megyei tanács számára első
helyen a repülőtér állt, de az ígére-
tek szerint ezentúl az egészségügyre
összpontosítanak. Vannak olyan kli-

nikáink, amelyek egyediek a régió-
ban, a személyzet jól képzett, a mi
feladatunk, hogy megteremtsük a
feltételeket az orvosi tevékenység-
hez – összegzett az igazgató. 

Megkérdeztük a megyei tanácsot
is mind az építkezés befejezése,
mind a bunker ügyében. 

Amint Lukács Katalin sajtótaná-
csos tájékoztatott, a megyei tanács
és a megyei klinikai kórház létreho-
zott egy közös bizottságot, amely-
nek az a feladata, hogy lezárja a régi
beruházást, mert amíg ez nem tör-
ténik meg, addig a munkálatokat
nem lehet újrakezdeni. A megyei
kórház idei költségvetésében bizto-
sítottak pénzt arra, hogy rendelje-
nek egy szakértői tanulmányt,
amely megállapítja, hogy milyen
munkákat kell elvégezni, és felbe-
csüli azok értékét. Ahogy ez elké-
szül, utána kell a költségvetés
függvényében elkülöníteni a pénzt,
és meghozni a döntést, hogy a ren-
delkezésre álló összeg elegendő-e a
beruházás újrakezdéséhez.
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Készül a helyiség az MR-nek

Dr. Dan Ştefan Sâmpălean                                                                             Fotó: Bodolai Gyöngyi

Nejlonból a falak és az ablak

Gondok az alagsorral

Nehéz az építkezés újrakezdése
Több sebből vérzik a megyei klinikai kórház torzóban maradt épülete 

Bodolai Gyöngyi



Július 5-én ünnepelte fennál-
lása 15. évfordulóját a Zalae-
gerszeg–Marosvásárhely
Baráti Társaság (ZA-MA). A
Zala megye székhelyén tar-
tott ünnepségen a Marosvá-
sárhelyről érkezett Maros-
vásárhely–Zalaegerszeg 
Baráti Társaság (MA-ZA) 
mintegy 60 fős delegációját is
vendégül látták. Az ünnepi ta-
lálkozón kívül a vendéglátók
az 1848-as forradalom és sza-
badságharc 170. évfordulója
jegyében olyan helyszínekre
kalauzolták el a marosvásár-
helyieket, amelyek kötődtek
ehhez az eseményhez. 

Történelmi emlékhelyeken 
A marosvásárhelyiek magyaror-

szági látogatásának első állomása
Kenderes volt, ahol felkeresték a
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós-
emlékmúzeumot. A település pol-
gármesteri hivatalától – amelynek
épületét az egykori kormányzó tá-
mogatásával húzták fel – nem
messze a néprajzi, tengerészeti és a
Horthy Miklós életét, családját be-
mutató kiállításnak otthont adó mú-
zeum áll, amelynek bejáratát
csodálatos, festett székely kapu
őrzi. A tájegység tárgyait és a 19–
20. századi igen gazdag használati-
tárgy-gyűjteményt egy helybéli
gyűjtő adományozta. Nemcsak me-
zőgazdasági eszközök, hanem a
polgári családi lakásban levő búto-
rok, tárgyak is láthatók itt. Azonban
kétségtelenül a legérdekesebb az a
kiállítóterem, amelyet 2003-ban
nyugalmazott tengerészek hoztak
létre az Alföld szívében, hogy
Horthy Miklós tengerészeti, kor-
mányzói, illetve emigrációs múltját
megőrizzék az utókor számára. A
külön teremben képi és tárgyi em-
lékeket látni, amelyek Magyaror-
szág egykori hajózási múltját idézik
fel. Az egykori művelődési házban
– amely szintén a Horthy család
adományából épült – a volt színpa-
don a családhoz kötődő emléktár-
gyak láthatók, egyebek mellett azok
a szalagok, amelyek az emigráció-
ban elhunyt kormányzó sírjára he-
lyezett koszorúkon, illetve az
újratemetéskor a kenderesi kriptá-
ban voltak. Az emeleten 2010-ben
Trianon-termet rendeztek be, ahol
az első világháború utáni döntést
követően készült tiltakozó plakáto-
kat, iratokat, fotókat állítottak ki. A
következő állomás a Horthy-kastély
volt, amely ma kollégiumként mű-

ködik. A késő barokk stílusban épí-
tett kastélyt már az első világhábo-
rút követően megrongálták, de
sikerült helyreállítani. 1944 októbe-
rében a Horthy családot a németek
elvitték. Ezután a kastélyban lévő
értékeket széthordták, az épületet
tönkretették. A kommunizmusban
téesz működött benne, majd átke-
rült a gazdasági iskola tulajdonába.
Jelenleg látogatható, és remény van
arra, hogy az önkormányzat vissza-
veszi és múzeumot rendez be a
„falu bőkezű patrónusának”. 

A zalaegerszegiek kíséretében a
marosvásárhelyiek július 5-én, csü-
törtökön az 1848-as forradalom és
szabadságharc 170. évfordulója
tiszteletére Zalacsányba utaztak,
ahol felkeresték Csány László szü-
lőházát, Kehidán pedig megkoszo-
rúzták Deák Ferenc szobrát. 6-án,
pénteken Nagycenken gróf Széche-
nyi István egykori kastélyába láto-
gattak, ahol egyebek mellett „a
legnagyobb magyar” halotti ruháit

őrzik. Megkoszorúzták a település
központjában Széchenyi István
egész alakos szobrát, majd 
Sopronba látogatott a küldöttség. 
Ünnepi rendezvény az összefogás
jegyében 

Az ünnepi rendezvény július 5-
én, csütörtökön Wass Albert zalae-
gerszegi köztéri szobránál
kezdődött, amelyet Bálint Károly
marosvásárhelyi képzőművész al-
kotott, és a két város, illetve baráti
társaság képviselőinek jelenlétében
avattak fel. A szobornál összegyűlt
emberek – nagyrészt a két baráti
társaság tagjai – előtt dr. Gyimesi
Endre, Zalaegerszeg volt polgár-
mestere, a ZA-MA elnöke szólalt
fel. Idézte az 1956-os forradalom
50. évfordulója alkalmából 2006-
ban felállított – a két város barátsá-
gát hirdető – kapu feliratát, majd

elmondta, nem véletlenül állítottak
szobrot a két város együttműködé-
sének köszönhetően a mindkét or-
szágban egykor tiltott nagy írónak,
Wass Albertnek, akinek munkás-
sága méltó helyen van Erdély törté-
nelmi, szellemi örökségtárában. „A
szobor nemcsak néma bronzba ön-
tött főhajtás az emléke előtt, hanem
nemzeti egységünk szimbóluma,
Pannónia és Erdély testvériségének,
a magyarság összetartozásának,
széttéphetetlen, közös kötelékének
a jelképe is” – mondta dr. Gyimesi
Endre. 

Ezután Hodánics Péter Csaba, a
zalaegerszegi református egyház-
község lelkipásztora mondott ál-
dást, majd a marosvásárhelyiek
részéről Gál Mihály elszavalta Wass
Albert Üzenet haza című versét,
Kiss Bori pedig gitározott és éne-
kelt. Majd a zalaegerszegi önkor-
mányzat és a két baráti társaság
képviselői megkoszorúzták a szob-
rot. 

Az ünnepi műsor a zalaegerszegi
zsinagógából átalakított hangver-
senyteremben folytatódott, ahol az
emeleti galériában Korodi Szász Al-
bert marosvásárhelyi alkotó erdélyi
táj és falu ihlette festményeit állítot-
ták ki. A tárlatot a kolozsvári szár-
mazású, korábban Maros-
vásárhelyen élő, majd Zalaeger-
szegre települő Nemes László kép-
zőművész nyitotta meg, aki
beszédében felvázolta Marosvásár-
hely szellemi, kulturális életének
alakulását az 1900-as évektől nap-
jainkig, kiemelve a sajátos erdélyi
stílust létrehozó egykori vásárhelyi
alkotókat, néhány szót ejtett a szer-
zőről, illetve a kiállított művekről
is. Gál Mihály és Kiss Bori elő-
adása színesítette a tárlatnyitót. Ezt
követően került sor az ünnepi ren-
dezvényre, amelyet dr. Gyimesi

Endre nyitott meg. A ZA-MA el-
nöke többek között elmondta, hogy
az összetartozás érzése hozta létre a
baráti társaságot, előbb Marosvá-
sárhelyen, aztán három esztendővel
később Zalaegerszegen. A szerve-
zési munkában oroszlánrészt vállalt
dr. Hobor Erzsébet, Pintér János és
Gecse László, akik a társaságot ve-
zették, de sokan mások is, akik se-
gítették a tevékenységét. „Hiszem,
hogy feledhetetlen együttléteink
széttéphetetlen kapcsolatot terem-
tettek. Megteremtettük a mi saját
történelmünket, amit az egymás
megbecsülése, a történelmi értékek
tiszteletben tartása, a barátság és a
szeretet hat át. Kezdetben a kölcsö-
nös látogatások jellemezték, majd
kiállításcseréket, sportrendezvénye-
ket szerveztünk, ahol az együttlét
volt a fontos. Majd a kapcsolatok
egyre személyesebbé váltak” –
mondta, és kiemelte: a két társaság
közötti kapcsolat felejthetetlen em-
léke marad, amikor a 2004. decem-
ber 5-i szavazás után 238
marosvásárhelyinek tiszteletbeli za-
laegerszegi polgár címet adomá-
nyozott a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában. „Ilyen, a lelkek
mélyéig ható kapocs csak az erdélyi
és az anyaországi, igaz magyar em-
berek között szövődik, mert értjük
egymást, közös a múltunk. Tudjuk,
hogy a súlyosabb terhet ti hordoztá-
tok, sokszor példát mutatva nekünk,
anyaországiaknak. Együtt bebizo-
nyítottuk, hogy a 800 km-es távol-
ságot átívelve mély barátságok
kötődnek” – mondta, majd Remé-
nyik szavaival zárta beszédét,
abban a reményben, hogy a fiatalok
folytatják a tevékenységet: „Lángot
adok át, őrizd és add tovább...” 

A rendezvényen jelen levő Bala-
icz Zoltán polgármester elmondta,
hogy Marosvásárhely és Zalager-
szeg között 22 évvel ezelőtt, 1996.
október 22-én jött létre a hivatalos
kapcsolat. A szerződést dr. Gyimesi
Endre írta alá, Zalaegerszeg akkori
polgármestere, míg Marosvásárhely
részéről Fodor Imre néhai polgár-
mester és Orbán Dezső alpolgár-
mester. 2000-ben lelkes polgárok
Cseh Gábor vezetésével megalakí-
tották a MA-ZA-t, 2003-ban dr.
Hobor Erzsébet vezetésével a ZA-
MA-t, amelynek őt követő elnökei
Pintér János, majd Gecse László
voltak. Jelenleg dr. Gyimesi Endre
tölti be az elnöki tisztséget. „A nem-
zet sorközösség, nem más tartja
össze, mint a szeretet, a ragaszko-
dás, a hűség, az egymásba kapasz-
kodás kis körei. Egy nemzetet nem
az országának területe, hanem a
szellemisége tesz naggyá. A ma-
gyarság így volt képes arra, hogy ha
fizikai valójában végveszélybe is
került, ha részeire is szakadt, újra és
újra szellemi egységgé kovácsoló-
dott. Amióta betelepedtünk a Kár-
pát-medencébe, mindig azok az
idők voltak a sikeresek, amikor ösz-
szefogtunk és egységesek voltunk,

ilyenkor a magyarság sokkal erő-
sebb volt számbeli összegénél. A
nemzetben gondolkodó magyar em-
berek egységére és hűségére most is
szükség van, hiszen a magyar szel-
lemiséget kell megvédeni. Az egy-
ség nem idegen fogalom, a nemzeti
összefogás mi magunk vagyunk. Az
egymás iránt érzett szeretetünk, ra-
gaszkodásunk, hűségünk, a csalá-
dunkért, barátainkért, szom-
szédainkért végzett jó cselekedet, a
városunkért hozott áldozat. Mindezt
azonban tettekkel is ki kell fejez-
nünk” – mondta a polgármester,
majd hozzátette: azért csatlakozott
Zalaegerszeg is ahhoz a mozgalom-
hoz, amelynek keretében székely
zászlót tűztünk ki a városházára,
ezzel együttérzésünket fejezve ki
erdélyi és székely testvéreink iránt.
Ezért állítottunk közösen székely
kaput Zalaegerszegen, göcseji ha-
rangot Marosvásárhelyen és szerve-
zik évről évre a Kárpát-medencei
ifjúsági tábort, amely tovább erősí-
tette a határon túli kapcsolatot. 

A köszöntők után a polgármester
kitüntető oklevéllel ismerte el a ba-
ráti társaság kapcsolaterősítő tevé-
kenységét, amit az elnök, dr.
Gyimesi Endre vett át az egyesület
nevében. A testvéregyesület, a MA-
ZA emléklapot és ajándékokat nyúj-
tott át a jelenlegi elnöknek és
elődeinek, dr. Hobor Erzsébetnek,
Pintér Jánosnak és Gecse László-
nak. Viszonzásként a marosvásárhe-
lyiek elnöke, Cseh Gábor a
történelmi Magyarországot ábrá-
zoló fametszetet vett át, amelyen a
két várost nemzeti színű szalaggal
jelölték meg. 

A polgármestert követően Cseh
Gábor, a MA-ZA elnöke állt a pul-
pitus mögé. Elmondta: „az igazi ba-
rátságot, akárcsak a hazát, csak
hűséggel és szeretettel lehet ápolni.
A jó testvéri kapcsolat több mint
önkormányzati, intézmények kö-
zötti, politikai, kulturális együttmű-
ködés, a sportkapcsolatok, igazán
élővé a barátság, az emberi érzések,
az emberi kapcsolatok teszik. Talán
ezek a gondolatok vezéreltek akkor,
amikor 2000-ben megalapítottuk a
MA-ZA-t és zalai barátaink 2003-
ban a ZA-MA baráti egyesületet.
Elhatároztuk, hogy egy szimbolikus
hidat fogunk építeni a két város kö-
zött a barátság, a szeretet, az össze-
tartozás jegyében. És szinte
hihetetlen, hogy édestestvérünk, a
ZA-MA fennállásának 15. jubileu-
mát ünnepeljük”. Majd megkö-
szönte mindazoknak, akik lehetővé
tették, hogy a kétirányú kapcsolat
működjön. 

Az ünnepi beszédeket követően a
magyarországi, folk-popot előadó
Kiss Kata lépett fel együttesével.
Szombaton a zalaegerszegi csalá-
dok szerveztek programokat a ma-
rosvásárhelyieknek, hogy a
személyes együttléttel is elmélyít-
sék az immár másfél évtizedes kap-
csolatot. 

Vajda György

Nemes László méltatja Korodi Szász Albert kiállítását

Az ünnepi est kitüntetettjei (balról jobbra): Pintér János, Balaicz Zoltán, Cseh Gábor, dr. Gyi-
mesi Endre, dr. Hobor Erzsébet, Gecse László 
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15 éves a ZA-MA
Hídfők Zalaegerszeg és Marosvásárhely között 



A marosvásárhelyi női kosár-
labdacsapat az előző bajnok-
ságban a 9. helyen végzett,
ami a bennmaradást jelen-
tette, most pedig, miután a
szövetség átszervezte a baj-
noki rendszert, arra ébredt,
hogy mégis a második érték-
csoportban van. A helyzet
azonban ennél sokkal bonyo-
lultabb, mondta el Kiss István,
a Sirius kosárlabdaklub, il-
letve az új bajnoki idénytől
Városi Sportklub néven induló
csapat menedzsere.

Az elmúlt két év anyagi kínló-
dása azt bizonyította – mondta –,
hogy nagyobb támogatásra van
szükség, ezért a felnőttek az új Vá-
rosi Sportklub égisze alatt működ-
nek majd, miközben az ifjúságiak
megmaradnak Sirius név alatt. Noha
a csapat a kilencedik helyen végzett,
gyakorlatilag örvendett, hogy egyál-
talán sikerült befejeznie a bajnoksá-
got, miközben az idény előtt vagy
közben három csapat visszalépett.
Mégis, miután a nyolcadik helyezett
Gyulafehérvár nem vállalja az A
csoportos indulást, a Sirius követ-
kezne a sorban. Ám mivel a Városi
Sportklub nevez, az új klubok köte-
lező módon a legalacsonyabb érték-
csoportban kezdik. A női
kosárlabdában ez valószínűleg a B
csoport lesz, hiszen nehezen hihető,
hogy lesz elég klub ahhoz, hogy C
csoportot is indíthassanak. Az első
évben az lenne a célkitűzés, hogy
minél közelebb kerüljenek az A cso-
porthoz, ám ez természetesen költ-
ségvetés kérdése – tette hozzá.

Kiss István úgy vélte, az új rend-
szer segíteni fogja a fiatal játékoso-

kat abban, hogy gyorsabban fejlőd-
jenek: „Az elmúlt időben azt tapasz-
taltuk, hogy sem a lányoknál, sem a
fiúknál semmiféle eredmény nem
volt. Ifjúsági szinten talán még va-
lami, de aztán a felnőttszinthez kö-
zeledve teljes a csőd. Próbáltak
módosítani, és az egyik módosítás
szerint a fiatal játékosok több percet
kapnak, mint eddig, az ifjúsági játé-
kosok után, akiket leigazolnak bizo-
nyos klubok, évente egy bizonyos
nevelési díjat kell fizessenek, és ösz-
szevonják az élvonalt a másodosz-
tállyal, különböző értékcsoportokkal,
amelyek között átjárás van. Tehát a
bajnokság új rendszere érdekesnek
tűnik, aztán néhány év múlva elválik,
hogy jó-e ez a módszer vagy nem. A
fiatalok is évről évre több percet kap-
nak, akárcsak a belföldi játékosok, és
minden felnőttcsapatnak kötelező
módon kell hogy ifjúsági csapata is
legyen. Az idén egy, két év múlva
már kettő”. 

A Városi Sportklub (ex-Sirius)
női kosárlabdacsapatának kerete
augusztus közepén kezdi a felké-
szülést az új idényre. A menedzser
szerint a csapatot a kispadról to-
vábbra is Ionel Brustur irányítja
majd. A belföldi játékosok többsége
marad, egy vagy két kivételtől elte-
kintve, egyelőre azonban nem kí-
vánt neveket mondani ilyen
tekintetben. Amikor összegyűl a
keret, a játékosoknak „hozniuk
kell” azt az erőnléti állapotot, ami
nélkül nem jöhet szóba a szerződte-
tésük – fogalmazott Kiss István.
Légiósokról pedig akkor lehet be-
szélni (legfennebb három szerződ-
tetése lehetséges a B csoportban),
ha a várostól kapott költségvetés
mellé odaáll a magántőke is, és a
szponzorálásból sikerül összeszedni
a fizetésükre a pénzt.

A magyar válogatott megnyerte
a Debrecenben rendezett női kézi-
labda junior-világbajnokságot, mi-
után a szombat esti döntőben
28-22-re legyőzte Norvégia csapa-
tát a Főnix Csarnokban. A magyar
juniorválogatott 2001 és 2003 után
harmadszor játszott döntőt a kor-
osztályos világbajnokságon, 17 és
15 évvel ezelőtt azonban kikapott
Oroszországtól. 

Lendületesen, eredményesen
kezdett a házigazda (4-1), a folyta-
tásban azonban a norvégok a pon-
tos átlövéseiknek és ellenfelük
hibáinak köszönhetően fordítottak
(5-6). A magyarok támadójátéka a
továbbiakban is akadozott, az
utolsó nyolc percben például csak
egy gólt dobtak, így a szünetben
Norvégia vezetett két találattal.

Fordulás után a magyar játéko-
sokon kiütközött a felkészülés és a
két hete zajló világbajnokság fá-
radtsága, védekezésben továbbra
sem találták a norvégok ellensze-
rét, nagy lelkesedéssel mégis sike-
rült fordítaniuk (16-15). Golovin
Vlagyimir szövetségi edző csapata
sérülés miatt elveszítette irányító-
ját, Lakatos Ritát, ennek ellenére
Háfra Noémi kiváló lövéseivel és
Suba Sára védéseivel három góllal
ellépett (21-18). A torna legered-
ményesebb magyar kézilabdázója,
Klujber Katrin volt a vezéregyéni-
ség a hajrában, együttese öt perccel
a vége előtt már öttel vezetett, és a
különbséget rendkívül fegyelme-
zett játékkal még növelni is tudta,
így a telt házas Főnix Csarnok kö-
zönsége előtt világbajnoki címet
ünnepelhetett.
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A Városi Sportklub váltja
a Siriust felnőttszinten

Világbajnok 
a magyar női ifjúsági kézilabda-válogatott

A magyar bajnok Vidi FC 1-
1-es döntetlent játszott a
luxemburgi Dudelange ott-
honában kedden a Bajno-
kok Ligája-selejtező első
fordulójának első mérkő-
zésén.

A luxemburgi aranyérmes Dude-
lange kezdett agilisabban, Ková-
csiknak bravúrt is be kellett
mutatnia, hogy megóvja a fehér-
vári kaput a góltól. A folytatásban
átvette a játék irányítását a Vidi, de
komoly helyzetet nem alakított ki

a hazai kapu előtt, egészen a 42.
percig, amikor Lazovic perdítését
Huszti bombázta a kapuba éles
szögből.

Fordulást követően rákapcsoltak
a luxemburgiak, sorra alakítottak ki
helyzeteket a magyar kapu előtt. A
Dudelange próbálkozásai ered-
ményre vezettek: Mélisse távoli
bombáját Kovácsik bevédte. A 77.
percben javította hibáját a kapus,
amikor Stolz megpattanó lövését
kipiszkálta a léc alól. A találkozó
végén magához ragadta a kezde-
ményezést a Vidi, de újabb találat
már nem esett.

A visszavágót kedden játsszák
Felcsúton. A BL-főtáblára kerülés-
hez a székesfehérváriaknak négy
párharcot kellene megnyerniük.

A Vidi döntetlent játszott Luxemburgban

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés: F91 Dudelange
(luxemburgi) – Vidi FC 1-1 (0-1)
Dudelange, 1057 néző, vezette: Zaven Hovhaniszjan (örmény).
Gólszerzők: Mélisse (58.), illetve Huszti (42.).
Sárga lap: Vinícius (49.), M. Scepovic (81.).
Dudelange: Joubert – Jordanov, Schnell, Stélvio da Cruz (Stumpf, a szünetben,
helyett Yéyé 74.), Prempeh, Mélisse – Sinani, Kruska, Couturier – Stolz (Ibrahi-
movic 90.), Turpel.
Vidi: Kovácsik – Nego, Fiola, Vinícius, Stopira – Huszti (S. Scepovic 79.), Pátkai,
Hadzic, Kovács I. (Nikolov 69.) – M. Scepovic, Lazovic.

Eredményjelző
A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában a Mol Vidi FC lehetséges ellenfele, a bolgár bajnok Ludo-
gorec hazai pályán 7-0-ra kiütötte az északír Crusaderst, a gólokból egyet vállalt a romániai Keserü. A Kleinheisler Lászlót
végig soraiban tudó kazah Asztana egy góllal nyert, míg Sallai Roland csapata, a ciprusi APOEL 3-1-re kikapott Litváni-
ában.
Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 1. forduló, első mérkőzések: Asztana (kazah) – Szutjeszka Niksics (montenegrói)
1-0, FK Suduva (litván) – APOEL (ciprusi) 3-1, Spartaks Jurmala (lett) – Crvena zvezda (szerb) 0-0, Spartak Trnava (szlovák)
– Zrinjski Mostar (bosnyák) 1-0, Ludogorec Razgrad (bolgár) – Crusaders FC (északír) 7-0, Kukësi (albán) – Valletta FC
(máltai) 0-0, Olimpija Ljubljana (szlovén) – Qarabag (azeri) 0-1, Valur Reykjavík (izlandi) – Rosenborg BK (norvég) 1-0,
F91 Dudelange (luxemburgi) – Mol Vidi FC 1-1, Torpedo Kutaiszi (grúz) – Sheriff (moldovai) 2-1, FC Flora Tallinn (észt) –
Hapoel Beer-Seva (izraeli) 1-4, Alaskert (örmény) – Celtic (skót) 0-3, Víkingur Göta (feröeri) – Helsingin JK (finn) 1-2,
Shkëndija (macedón) – The New Saints (walesi) 5-0, FC Drita (koszovói) – Malmö FF (svéd) 0-3, Cork City (ír) – Legia
Varsó (lengyel) 0-1.

A világbajnok magyar válogatott összetétele
* játékoskeret: Binó Boglárka, Faluvégi Dorottya, Fodor Csenge, Giricz Laura,
Háfra Noémi, Hlogyik Petra, Hornyák Bernadett, Horváth Laura, Kácsor Gréta,
Klujber Katrin, Kuti Bettina, Lakatos Rita, Márton Gréta, Pásztor Noémi, Pénzes
Laura, Suba Sára, Szabó Kitti, Tóvizi Petra
* edzők: Golovin Vlagyimir, Pigniczki Krisztina

Ezért váltott nevet a magyar bajnok
Július 1-től nem Videoton FC-ként, hanem MOL Vidi FC-ként sze-

repel a magyar bajnok. Garancsi István tulajdonos szerint azért kellett
nevet változtatniuk, mert a Videoton vállalatcsoporttal nincs szpon-
zorációs együttműködésük, és mivel a rövidített változat része a köz-
tudatnak, így „az identitásunk megmaradt”. Az egyesületet 2010 óta
támogató MOL pedig ettől az idénytől kezdve névadó szponzorként
állt a háromszoros bajnokcsapat mögé. 

Az új néven induló csapat a régi vezetéssel próbál szerencsét: Kiss István (k) a menedzser,
Brustur Ionel (b3) a vezetőedző                                                                         Fotó: Nagy Tibor

1051.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor
Eredményjelző

Női kézilabda junior-világbajnokság, döntő: Magyarország – Norvégia 28-22 (10-
12)
Gólszerzők: Háfra, Klujber 8-8, Lakatos 4, Fodor 3, Pásztor, Szabó K. 2-2, Falu-
végi 1, illetve Reistad 7, Jacobsen 4, Gabrielsen, Ellertsen, Fossheim 2-2, Olsen,
Hovland, Nestaker, Lund, Syverud 1-1.
A 3. helyért: Koreai Köztársaság – Oroszország 29-27 (10-13).
A világbajnokság végeredménye: 1. MAGYARORSZÁG, 2. Norvégia, 3. Koreai
Köztársaság, 4. Oroszország, 5. Hollandia, 6. Dánia, 7. Franciaország, 8. ROMÁ-
NIA, 9. Horvátország, 10. Izland, 11. Brazília, 12. Svédország, 13. Japán, 14. Né-
metország, 15. Szlovénia, 16. Montenegró, 17. Spanyolország, 18. Portugália,
19. Angola, 20. Chile, 21. Kína, 22. Paraguay, 23. Egyiptom (Elefántcsontpart
visszalépett)

A bajnok nyerte a Románia-
kupa-győztes elleni mérkőzést a
Szuperkupáért: Craiován a Kolozs-
vári CFR telt ház előtt legyőzte a
helyi USK-t. A találkozó egyetlen
találatát Culio szerezte, büntetőből.
A mérkőzést a kolozsváriak kezdték
jobban, de a házigazdáknak is vol-
tak jó gólszerzési lehetőségeik. A
második játékrészben szaggatot-
tabbá vált a játék, kevesebb helyzet-
tel, mégis ekkor dőlt el az
összecsapás: a 78. percben Răzvan
Popa a büntetőterületen buktatta
Omranit, Culio pedig magabiztosan
értékesítette a tizenegyest. Ezzel a
Kolozsvári CFR története harmadik
Szuperkupáját szerezte meg.

Román labdarúgó Szuperkupa-
döntő: USK Craiova – Kolozsvári
CFR 0-1 (0-0)

Craiova, Ion Oblemenco stadion,
vezette: Răzvan Petrescu. Gól-
szerző: Culio (78 – büntetőből).

Sárga lap: Mitriţă (29.), Dimitrov
(72.), illetve Camora (34.),

USK Craiova: Pigliacceli – R.
Popa (80. Markovici), Gardoş,
Tiago – Dimitrov, Mateiu, Zla-
tinski, Bancu – Cicâldău, Glavina
(65. Burlacu), Mitriţă.

Kolozsvári CFR: Arlauskis – Pe-
teleu (46. Manea), Vinicius, Mure-
şan, Camora – Culio, Hoban,
Djokovici – Deac, Ţucudean (87.
Costache), Mailat (54. Omrani).

A Kolozsvári CFR-é 
a Szuperkupa

Az aranyérmes magyar válogatott a női kézilabda junior-világbajnokság eredményhirdeté-
sén a debreceni Főnix Csarnokban. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt



A Ferencváros 1-1-es
döntetlent játszott az izra-
eli Makkabi Tel-Aviv csa-
patával a labdarúgó
Európa-liga-selejtező 1.
fordulójának első mérkő-
zésén csütörtökön a Grou-
pama Arénában, a
vendégek a 91. percben
egyenlítettek.

A nyári igazolások
közül a hazaiaknál hár-
man, a ghánai Abraham
Frimpong, az olasz Da-
vide Lanzafame és az iz-
landi Kjartan Finnbogason
is a kezdőben kapott he-
lyet a szezon első tétmér-
kőzésén.

Óvatos játékkal és 
visszafogott tempóban
kezdődött a találkozó, a
vendégek a mezőnyben
adogattak, a hazaiak fe-
gyelmezetten lezárták a
területeket, különösen saját térfelüket
óvták. A ferencvárosiak aztán a felvonás
közepén növelték a sebességet, átvették a
kezdeményezést, de a kapura továbbra sem
jelentettek veszélyt. A szünet előtt Varga
vette célba az izraeli kaput távolról, az
FTC második – a kaput is eltaláló első –
lövését könnyed vetődéssel hárította Pred-
rag Rajkovic.

Szünet után mindkét együttes gyorsab-
ban járatta a labdát, a 61. percben pedig
egy szabadrúgás utáni lecsorgó labdából
Stefan Spirovski megszerezte a vezetést a
hazaiaknak. A Ferencváros a mérkőzés
hátralévő részében inkább védekezett, el-
lenfelének pedig nem sok lehetősége adó-
dott a gólszerzésre, az izraeli játékosok
ritka próbálkozásainál a hajráig Dibusz és

a hazai védelem együttes erővel tisztá-
zott. 

A 91. percben azonban Eliran Atar vá-
ratlanul kapura fordult, és 22 méterről, kö-
zépről lövésre szánta el magát. A labda
megpattant a blokkolni szándékozó Miha

Blazicon, és a Ferencváros kapujában kö-
tött ki. 

A visszavágót csütörtökön 20 órától Ne-
tanyában tartják. A párharc továbbjutója a
következő körben a szerb Radnicki Nis vagy
a máltai Gzira United csapatával találkozik.
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó Európa-liga-selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés: Ferencváros – Makkabi
Tel-Aviv (izraeli) 1-1 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna, 14.127 néző, vezette: Ricardo de Burgos (spanyol).
Gólszerzők: Spirovski (61.), illetve Atar (90+1.).
Sárga lap: Finnbogason (67.), Böde (85.), illetve Golasa (36.), Atar (90.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Frimpong, Botka – Varga R. (76.
Petrjak), Spirovski, Gorriarán, Bőle – Lanzafame (75. Leandro), Finnbogason (80.
Böde).
Makkabi Tel-Aviv: Rajkovic – Dasa, Tibi, Jair, Enric Saborit – Micha, Dor Peretz,
Golasa (64. Atar), Rikan (85. Yeini) – Schoenfeld, Kjartansson (79. Atzili).

A Ferencváros nem szerzett előnyt 
az izraeli visszavágóra

Idegenben 
kapott ki 

a Budapest 
Honvéd

Továbbjutásra áll a Konstancai Viitorul a lab-
darúgó-Európa-liga 1. selejtező fordulójában,
miután idegen környezetben 2-0-ra nyert a Ra-
cing Union Luxemburg ellen. A csütörtök esti
találkozón a román együttes végig irányító sze-
repben lépett fel, nemigen engedte ki kezéből a
kezdeményezést, így megérdemelten diadal-
maskodott Drăguş és Ianis Hagi találatával.

A játékot a házigazdák kezdték jobban, az
első gólszerzési lehetőség is az ő nevükhöz fű-
ződik: Nakache a büntetőterületről megcéloz-
hatta a kaput, azonban pontatlanul lőtt, és a
labda a keresztléc fölött hagyta el a játékteret
(4.). A konstancai gárda aztán fokozatosan át-
vette az irányítást, és a 23. percben Drăguş for-
dulatból a hálóba emelt a rosszul kiszaladó
Ruffier kapus fölött. Két perccel később Ianis
Hagi tette próbára a luxemburgi hálóőrt egy tá-
voli lövéssel. A vendéglátók tíz perccel az első
félidő vége előtt egyenlíthettek volna, Hennetier
labdáját azonban Cojocaru szögletre hárította.

Szünet után Hagi kétszer is próbára tette Ruf-
fier-t (59., 60.), a luxemburgi hálóőr a 67. perc-
ben Houri éles szögből „eleresztett” lövésénél
is helyén volt. Tíz perccel később Drăguş sze-
rezhetett volna gólt, de nem sikerült, végül ki-
harcolt egy büntetőt, amelyet Ianis Hagi
értékesített (82.). Ebben a játékrészben a há-
zigazdák mindössze kétszer veszélyeztettek,
Nakache (70.) és Hennetier (85.) révén. A mér-
kőzés utolsó helyzete ugyancsak a konstancai-
aké volt, akik a negyedik hosszabbításpercben
Houri révén akár háromgólos előnyt is kialakít-
hattak volna. A visszavágót csütörtökön rende-
zik, Ovidiun.

Az Újpest egygólos előnyről 3-1-re ki-
kapott az azeri Neftcitől a labdarúgó Eu-
rópa-liga-selejtező 1. fordulójának első
mérkőzésén csütörtökön Bakuban.

A lila-fehérek két játékosra nem szá-
míthattak, ugyanis a bevándorlási ügyin-
tézés során probléma lépett fel, így a mali
Alassane Diallo és a nigériai Obinna
Nwobodo nem kapta meg a beutazáshoz
szükséges vízumpapírokat.

A bakui összecsapás gyors újpesti gól-
lal indult: Zsótér balról érkező beadását
Nagy kapásból, kilenc méterről a kapuba
lőtte. A lassan csordogáló mérkőzésbe az
azeriek egyenlítő találata hozott lendüle-
tet: Pajovic rossz helyre ütötte ki a labdát
egy távoli lövés után, a hazaiak francia
csatára, Dabo pedig közelről nem hibá-

zott. Az első félóra végén üres kapus zic-
cert hibázott az azeri gárda, amely ezt kö-
vetően sorra dolgozta és hagyta ki a
komoly helyzeteket, ám nem tudott
előnybe kerülni, miként a szünet előtti
percben nagy lehetőséget hibázó Újpest
sem.

A fordulást követően hazaadás miatt az
azeri öt és feles sarkáról végezhetett el
szabadrúgást az Újpest, ám nem élt a
helyzettel. Pajovic újra hibázott, ezúttal
az ellenfélnek rúgta ki laposan a labdát,
Dabo pedig 16 méterről eltekert mellette,
a kapus elvetődni sem tudott. A hajrában
a csereként beállt Mahmudov a kimoz-
duló kapus fölött laza bokamozdulattal a
hálóba emelt, így az Újpest 3-1-es hátrán-
nyal várhatja a csütörtöki visszavágót.

Hátrányba került az Újpest

Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa, miután gólt kapott a labdarúgó Európa-liga-selejtező első körében a Makkabi Tel-Aviv
ellen játszott mérkőzésen. MTI Fotó: Illyés Tibor

Eredményjelző
Labdarúgó Európa-liga-selejtező, 1. for-

duló, 1. mérkőzések: Ferencváros – Mac-
cabi Tel-Aviv (izraeli) 1-1, Neftci PFK
(azeri) – Újpest FC 3-1, Rabotnicki (mace-
dón) – Budapest Honvéd FC 2-1, Milsami
Orhei (moldovai) – Slovan Pozsony (szlo-
vák) 2-4, Levadia Tallinn (észt) – Dundalk
(ír) 0-1, Engordany (andorrai) – Kajrat Al-
mati (kazah) 0-3, Hibernian (skót) – NSI
Runavík (feröeri) 6-1, Dunaszerdahely
(szlovák) – Dinamo Tbiliszi (grúz) 1-1, Pju-
nik (örmény) – Vardar (macedón) 1-0,
Ventspils (lett) – Luftëtari (albán) 5-0, Csi-
hura Szacshere (grúz) – Beitar Jeruzsálem
(izraeli) 0-0, FK Partizani (albán) – Maribor
(szlovén) 0-1, Rudar Velenje (szlovén) – Tre
Fiori (San Marinó-i) 7-0, Balzan (máltai) –
Kesla FK (azeri) 4-1, Qabala (azeri) – Prog-
res Niederkorn (luxemburgi) 0-2, Ilves
(finn) – Szlavija Szófia (bolgár) 0-1, KuPS
(finn) – FC Koppenhága (dán) 0-1, Narva
Trans (észt) – FK Zeljeznicar (bosnyák) 0-
2, Trakai (litván) – Irtis Pavlodar (kazah) 0-
0, Lahti (finn) – FH Hafnafjördur (izlandi)
0-3, FK Liepaja (lett) – Häcken (svéd) 0-3,
Anorthoszisz (ciprusi) – KF Laci (albán) 2-
1, Connah’s Quay (walesi) – Sahtyor Szoli-
gorszk (fehérorosz) 1-3, Derry City (ír) –
Dinamo Minszk (fehérorosz) 0-2, Petrocub
(moldovai) – NK Eszék (horvát) 1-1,
Stumbras (litván) – Apollon Limassol (cip-
rusi) 1-0, CSZKA Szófia (bolgár) – Riga FC
(lett) 1-0, B36 Tórshavn (feröeri) – OFK Ti-
tograd (montenegrói) 0-0, Górnik Zabrze
(lengyel) – Zaria Balti (moldovai) 1-0, ÍBV
(izlandi) – Sarpsborg (norvég) 0-4, Racing
FC (luxemburgi) – Konstancai Viitorul 0-2,
Siroki Brijeg (bosnyák) – Domzale (szlo-
vén) 2-2, Shamrock Rovers (ír) – AIK
(svéd) 0-1, Rudar Pljevlja (montenegrói) –
Partizan Belgrád (szerb) 0-3, Buducsnoszt
Podgorica (montenegrói) – Trencsén (szlo-
vák) 0-2, Cliftonville (északír) – Nordsjael-
land (dán) 0-1, Rangers (skót) – Shkupi
(macedón) 2-0, Lech Poznan (lengyel) –
Gandzaszar (örmény) 2-0, Szpartak Szubo-
tica (szerb) – Coleraine (északír) 1-1, Rad-
nicski Nis (szerb) – Gzira United (máltai)
4-0, Stjarnan (izlandi) – Nomme Kalju
(észt) 3-0.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Európa-liga-selejtező, 1. forduló, 1.
mérkőzés: Rabotnicki (macedón) – Budapest
Honvéd FC 2-1 (1-1)
Szkopje, vezette: Tohver (észt).
Gólszerzők: P. Petkovszki (34.), Sarkoszki (60.),
illetve Nagy G. (45+1.).
Sárga lap: Herrera (95.), Sztjepanovics (96.), il-
letve Batik (88.).
Rabotnicki: Bozsinovszki – Stevic, Mitrev, Naj-
dovszki, Herrera – Pejev, Stevanovic (88. Sza-
diki), Bopesu – Sarkoszki (71. F. Petkovszki),
Sztjepanovics, P. Petkovszki (79. Chinedu).
Bp. Honvéd: Gróf – Batik, Kamber, Skvorc –
Holender (86. Bamba), Gazdag, Vadócz, Nagy
G., Uzoma (72. Kukoc) – Danilo, Lukács D.
(67. Májer).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Európa-liga-selejtező, 1. forduló,
1. mérkőzés: Racing Union Luxemburg –
Konstancai Viitorul FC 0-2 (0-1)
Luxemburg, Josy Barthel stadion, vezette:
Alex Troleis (feröeri).
Gólszerzők: Drăguş (23.), Ianis Hagi (82 –
büntetőből).
Sárga lap: M’Boup (78.), Simon (81.), il-
letve Ianis Hagi (30.).
Racing Union: Ruffier – Simon, M’Boup,
Nyssen – Hennetier, Nouidra (87. Humbert),
Osmanovic, Nakache, Birk – Szimayer (80.
Shala), Da Mota (90. Sulejmani).
Viitorul: Cojocaru – Lima, Ţîru, Mladen, De
Nooijer (79. Boboc) – Achim, Băluţă, Vînă
– Ianis Hagi (86. Pitu), Drăguş, Măţan (58.
Houri).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Európa-liga-selejtező, 1. forduló, első mérkőzés: Neftci (azeri) – Újpest
FC 3-1 (1-1)
Baku, Dalga Stadion, 2000 néző, vezette: Dennis Higler (holland).
Gólszerzők: Dabo (23., 72.), Mahmudov (92.), illetve Nagy D. (9.).
Sárga lap: Dabo (62.), Mahmudov (66.), illetve Litauszki (78.).
Neftci: Agajev – Mirzabekov, Petrov, Abisov, Krivocsjuk – Paracki, Mustivar,
Hadzsijev (77. Bralic) – Frederico, Dabo (90+1. Karikari), Alaskarov (42. Mah-
mudov).
Újpest: Pajovic – Balázs, Litauszki, Bojovic, Burekovic – Sankovic, Cseke – Pa-
uljevic, Nagy D. (90. Angelov), Zsótér (74. Szűcs K.) – Novothny (81. Tischler).

A Budapest Honvéd 2-1-re kikapott a macedón
Rabotnicki Szkopje otthonában a labdarúgó Eu-
rópa-liga-selejtező első fordulójának első mérkő-
zésén, szerdán. A visszavágó kedden lesz a
Bozsik-stadionban.

Jobban kezdtek a hazaiak, két lövéssel veszé-
lyeztettek, de tíz perc után a kispestiek átvették az
irányítást. A vendégeknek is voltak lehetőségeik
és szögleteik, majd kiegyenlítetté vált a játék.

A 34. percben Petar Petkovszki kapott jó át-
adást, betört a tizenhatoson belülre, majd a hálóba
lőtt, így némileg váratlanul vezetést szerzett a Ra-
botnicki. Közvetlenül a szünet előtt Nagy Gergő
látványos, távoli lövéssel egyenlített.

Némileg eseménytelenül kezdődött a második
félidő, majd a hatvanadik percben Nikola Sar-
koszki nyolc méterről a hálóba talált, így ismét a
hazaiak álltak jobban. A hajrában növelhették
volna előnyüket a macedónok, és bár Gróf Dávid
hibáját Dusan Stevic nem tudta kihasználni, ennek
ellenére előnyt szereztek a párharc első meccsén.

Két góllal nyert Luxemburgban 
a Hagi-csapat



A szervezők szerint a sikerességén
túl az a labdarúgó-világbajnokság
legnagyobb eredménye, hogy
megváltoztatta a külföldiek Orosz-
országról alkotott véleményét.

Alekszej Szorokin, a szervezőbizottság
elnöke szombati moszkvai sajtótájékoz-
tatóján ismertette, hogy egymilliónál is
több külföldi érkezett a több mint egy hó-
napig tartó eseményre, a 11 rendező város
12 stadionjának kihasználtsága pedig 98
százalékos volt. Külön kiemelte, nem iga-
zolódtak be a tornát megelőző, rassziz-
mussal és futballhuliganizmussal
kapcsolatos félelmek, ugyanis egyetlen
komolyabb rendbontásra sem került sor.

„A vb megváltoztatta az Oroszország-
ról kialakult képet. Megmutattuk a világ-
nak, kik is vagyunk: nyitott és
vendégszerető nép” – fogalmazott Szoro-
kin, akinek szavai egybecsengenek Gi-
anni Infantinóéval. A nemzetközi
szövetség (FIFA) elnöke pénteken fogal-
mazott meg hasonló véleményt a vendég-
látókról.

Szorokin arról is beszélt, hogy a dél-
amerikai szurkolók sokkal nagyobb
számban képviseltették magukat a tornán,
mint az európaiak, ugyanakkor nem kí-
vánt találgatásokba és spekulációkba bo-
csátkozni ennek okairól. Azt viszont
hozzátette, a végjátékra már utóbbi föld-
részről is egyre többen érkeztek, amit ért-
hetőnek nevezett, mivel a legjobb négy
közé csak európai gárda került. Példaként
hozta fel, hogy a vb előrehaladtával Ang-
liából egyre több úgynevezett Fan ID-t
váltottak ki, ami a belépő mellett elenged-
hetetlen ahhoz, hogy a szurkoló bejusson
a stadionba.

Szorokin szerint Oroszország ledön-
tötte a vele szembeni előítéleteket, mert
mindenkit a lehető legnagyobb szeretettel
fogadtak, akármelyik országból, a világ
bármely szegletéből is érkezett.

A szervezők vezetője arról is beszélt,
hogy nemcsak a külföldiek véleményét
változtatta meg a vb, hanem saját magu-
két is, amihez nagyban hozzájárult a hazai
válogatott jó szereplése. Pedig a Szbor-
naja úgy vágott neki a tornának, hogy a
résztvevők közül a legalacsonyabban
rangsorolt csapat volt a FIFA világrang-
listáján. Az oroszok a Szovjetunió fel-
bomlása óta először jutottak túl a
csoportkörön, ráadásul a nyolcaddöntő-
ben 1-1-es döntetlent követően nagy meg-
lepetésre 11-esekkel elbúcsúztatták az
egyik nagy esélyesnek tartott spanyol
együttest.

„Most már elhisszük, hogy tudunk jól
futballozni, és képesek vagyunk olyan
eseményt rendezni, amely globális jelen-
tőségű” – mondta zárásként Szorokin.

Az oroszországi labdarúgó-
világbajnokság döntőjét
megelőző szombat éjszaka a
horvát szurkolók hatalmas
többségben voltak a rivális
francia drukkerekkel szem-
ben Moszkva belvárosában.

Ahogy a nyolcaddöntők után
kissé kiürült az orosz főváros,
mivel több mint egy hétig nem ren-
deztek mérkőzést a tízmilliós met-
ropoliszban, úgy tért vissza az élet
és persze a vb-hangulat az utolsó
hét közepén. Eleinte az angol szur-
kolók „hódították meg” Moszkvát
és legfőképpen a drukkerek ál-
landó gyülekezőhelyét, a Vörös
térhez közeli Nyikolszkaja sétáló-
utcát. A szigetországiak lenyűgö-
zőek voltak, ugyanis egy nappal
szerdai elődöntős vereségüket kö-
vetően is boldogan éltették csapa-
tukat. Több százan énekelték teli
torokból véget nem érően a Please
don’t take me home című dalukat,
a bámészkodók pedig mintha kon-

certen érezték volna magukat,
fényképezték és tapsolták az ango-
lokat szüntelenül, majd amikor fél-
óra után a 90-es évek slágerére, a
Freed from desire című számra
váltottak, sokan becsatlakoztak az
éneklésbe és ugrálásba.

„A vb legvarázslatosabb pilla-
nata” – fogalmazott egy német fut-
ballrajongó, aki maga is beállt az
angolok közé énekelni.

A hét második felére a horvátok
váltották fel a szentpétervári
bronzmérkőzésre elutazott angolo-
kat. Szombat este több ezer piros-
fehér kockás mezes rajongó lepte
el a Nyikolszkaja utcát, a bárok aj-
tajára és ablakaira mindenhol a
horvát zászló volt kifeszítve. Ha az
ember nem tudta volna, hogy Fran-
ciaország lesz az ellenfél a döntő-
ben, akkor biztosan nem találta
volna ki, mert csak elvétve lehetett
látni onnan érkezett szurkolót.

Noha már valamennyi dél- és
közép-amerikai csapat több mint
egy hete kiesett, még mindig ren-

geteg brazil, argentin, mexikói és
kolumbiai fanatikus rója az utcákat
Moszkvában. Utóbbiak karneváli
hangulatot varázsolnak a csillogó
égőkkel feldíszített sétálóutcában.
A dobokkal, harmonikával felsze-
relt kolumbiaiak zenéjére például
spontán parti alakult ki, százak
kezdtek el táncolni az utcán. Szin-
tén nagy sikerük volt azoknak az
ausztrál rajongóknak, akik egy fel-
fújt kenguruval sétáltak, velük per-
cenként legalább öten akartak
fényképezkedni.

Eközben néhány száz méterrel
arrébb a világ leghíresebb operahá-
zainak egyikében, a moszkvai
Nagyszínházban tartottak a vb
díszvendégeinek záróestet, ame-
lyen részt vett Vlagyimir Putyin
orosz elnök és Gianni Infantino, a
Nemzetközi Labdarúgó-szövetség
(FIFA) elnöke is. A protokollese-
ményt az is jelezte, hogy a szokott-
nál is nagyobb volt a
rendfenntartói készültség a belvá-
rosban, egymást érték a szirénázó
autók, a létesítmény környékét
pedig hermetikusan lezárták.

A belga válogatott szerezte meg a har-
madik helyet az oroszországi labdarúgó-
világbajnokságon azzal, hogy
szombaton 2-0-ra legyőzte az angol csa-
patot a szentpétervári bronzmérkőzé-
sen. Belgium története legjobb
eredményét érte el, ezt megelőzően egy
negyedik hely volt számára a csúcs
1986-ban, amikor a bronzcsatában 4-2-
re kikapott Franciaországtól. Az 1966-
ban világbajnok angolok is másodszor
játszottak harmadik helyért, és előzőleg,
1990-ben ők is alulmaradtak, mégpedig
2-1-re az olaszokkal szemben.

A két csapat a vb csoportszakaszának harma-
dik fordulójában találkozott már egymással,
akkor Adnan Januzaj góljával a belgák 1-0-ra
nyertek. A bronzéremért két csalódott csapat csa-
pott össze: az elődöntőben a belgák 1-0-ra kap-
tak ki a franciáktól, az angolok pedig
hosszabbításban 2-1-re a horvátoktól.

A belgák nagy lendülettel vetették bele magu-
kat a játékba, már a negyedik percben vezetést
szereztek, és azután is több ígéretes akciót ve-
zettek. Bő negyedóra elteltével magára talált az
angol csapat, ennek eredményeként kiegyenlí-
tettebbé vált a küzdelem. Ekkor már többnyire a

két tizenhatos között zajlott a passzolgatás, a ka-
pukhoz nehezebben jutottak el a felek. Ezzel
együtt akadt helyzete az angol együttesnek is, a
befejezések azonban nem voltak pontosak. A szi-
getországiak birtokolták többet a labdát, de sta-
tikusan futballoztak, kevés elképzeléssel
támadtak, a játékrész második felében már nem
is lőttek kapura, miközben a meg-megiramodó
belgák akcióiban többször ott volt a gólveszély.

Hiába jött két csere angol részről a szünetben,
a belgák a második félidőben is könnyen mentek
át a középpályán, és kerültek ellenfelük kapuja
elé, nemegyszer ígéretes helyzetben. Az angolok
azonban a 70. percben így is egyenlíthettek
volna: Dier jól lépett ki a védők közül és az ötös
bal sarkától átemelte a labdát az elvetődő Cour-
tois felett, ám Alderweireld az utolsó pillanatban
tisztázott. Ezután pár percig úgy tűnt, kissé fel-
pörögnek az angolok, de a hajrában megint jók
voltak a belga ritmusváltások, és Hazard egy
szép találattal eldöntötte a mérkőzést.

A belga keretből tíz játékos – Lukaku, Eden
Hazard, Batshuayi, Chadli, De Bruyne, Fellaini,
Januzaj, Mertens, Meunier és Vertonghen – szer-
zett gólt a világbajnokságon, ami csúcsbeállítás.
Remek teljesítményükkel a franciákhoz (1982)
és az olaszokhoz (2006) csatlakoztak.
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A foci-vb-ről a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után

című műsorának meghívottja két színházi rendező, egyetemi tanár és egyben nagy
futballszurkoló. Szucher Ervin Kovács Leventével és Kincses Elemérrel beszélget
a vasárnap este véget ért labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolatos élményekről.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, bronzmérkőzés: Belgium – Anglia 2-0 (1-0)
Szentpétervár, 64.406 néző, vezette: Alireza Faghani (iráni).
Gólszerzők: Meunier (4.), Hazard (82.). Sárga lap: Witsel (93.), illetve Stones (52.), Maguire (77.).
Belgium: Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen – Meunier, Tielemans (78. Dembele), Witsel, Chadli
(39. Vermaelen) – De Bruyne, Lukaku (60. Mertens), Eden Hazard.
Anglia: Pickford – Jones, Stones, Maguire – Trippier, Loftus-Cheek (84. Dele Alli), Dier, Delph, Rose (46. Lingard)
– Sterling (46. Rashford), Kane.

Belgiumé a bronzérem A szervezők szerint megváltozott
a külföldiek véleménye Oroszországról

Többségben a horvátok Moszkvában

Története során másodszor
nyert labdarúgó-világbajnok-
ságot Franciaország azzal,
hogy az oroszországi vb
moszkvai döntőjében 4-2-re
legyőzte Horvátországot.

A franciák harmadszor játszottak
döntőt, húsz éve otthon – ahol az
elődöntőben a horvátokat múlták

felül – nyertek a brazilok ellen,
2006-ban Németországban viszont
kikaptak az olaszoktól. A horvátok
eddigi legjobb szereplése egy har-
madik hely volt, amelyet 1998-ban
Franciaországban harcoltak ki. 

A Luzsnyiki Stadionban rende-
zett vasárnapi mérkőzésen Mandzu-
kic öngóljával a franciák szereztek
vezetést egy nyilvánvaló játékveze-
tői tévedést követően (Griezmann
műesésére szabadrúgást adott az ar-
gentin Pitana, ebből jött a gól),
majd Perisic egyenlített, de még a
szünet előtt a kapuba talált Griez-
mann is, aki a Perisic kezezéséért
videóval, hosszas ingadozást köve-
tően megítélt büntetőt értékesítette.
A második félidőben Mbappé, majd
Pogba lőtt gólt, aztán Mandzukic
használta ki Lloris hibáját.

Bizonytalan játékvezetés 
a döntőben, Franciaország 

a haszonélvező

Horvát szurkolók a drukkerek állandó gyülekezőhelyén, a Vörös térhez közeli Nyikolszkaja
sétálóutcában

Modric ívelése után Vrsaljko középre fejelte a labdát, amely Mandzukic és Vida közreműködé-
sével a kapuval szemben álló Perisic elé került, a csatár pedig jobbal a bal lábára tette, majd
a francia kapu bal oldalába lőtt

Alekszej Szorokin, a szervezőbizottság elnöke nem
kívánt találgatásokba és spekulációkba bocsátkozni
annak okairól, hogy miért képviseltették magukat sok-
kal nagyobb számban a dél-amerikai szurkolók, mint
az európaiak



Negyvenkettedik alkalommal
szervezett ifjúsági konferen-
cát a hét végén az Országos
Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet
(ODFIE). Az idei, Jobbágyfal-
ván tartott találkozó a sza-
badság és az adottság
előnyeit és paradoxonait is
megvillantotta.

A közel 250 résztvevővel zajlott
hétvégi unitárius konferencia pén-
teken délután nyitó-istentisztelettel,
üdvözlő beszédekkel vette kezdetét,
majd kis és korcsoportos beszélge-
téseken arra keresték a választ a fi-
atalok, hogyan lehetnek hasznosak
az egyház számára, milyen szere-
pük van az egyházban. Mivel a leg-
több résztvevő egy ideje nem látta
egymást, nosztalgiaesti beszélgeté-
seken mesélhették el egyleti tapasz-
talataikat, az élménymegosztás
vacsora után tábortűz és gitárszó
mellett folytatódott.

Szombaton áhítat után előadás-
sorozat töltötte ki a délelőttöt Az én
SzabAdottságom címmel, ahol több
előadó mondta el húsz-húsz perc-
ben, hogy az ő szakterületén mi a
szabadság: Kovács István sepsi-
szentgyörgyi lelkész a vallásban és

az egyházban, Tófalvi Éva olimpi-
kon a sípályán, a tízéves Tamási
Csaba a világegyetem kutatásában,
Katona Attila a függőségek után,
Lukács Csaba újságíró a halál tor-
kában, dr. Fóris Ferenczi Rita egye-
temi oktató a pedagógiában, Sándor
Krisztina a politikában, Sándor Szi-
lárd jobbágyfalvi lelkész a türelem-
ben – mindenki más-más módon
látja meg a lehetőségeket és korlá-
tokat. Rácz Norbert kolozsvári lel-
kész összegző gondolatai után ismét
kis csoportos beszélgetéseken arról
„szavaztak” a fiatalok, hogy a val-
lásszabadság évében mit jelent a
szabadság. Este borkóstolót tartot-
tak, majd a budapesti Vacsoraszín-
ház mutatott be érdekes alternatív
színdarabot, utána gitár, zene, kara-
oké és buli között választhattak a fi-
atalok az éjféli áhítatig. Vasárnap
Rácz Mária kolozsvári lelkész vé-
gezte a záró-istentisztelet szolgála-
tát, majd Ilkei Lóránd teológiai
hallgató az emlékjelhagyást. Dél-
után vetélkedőkre került sor, de a
végéhez érkező focivébé döntő
mérkőzéseit sem hagyták ki a fiata-
lok, a hétvégét bállal zárták.
Megélni az adottságot

Az unitárius ifjúsági konferen-
ciák kezdete a múlt század első 
felére nyúlik vissza, 1928–1947 kö-

zött évente megrendezték, majd
1990 után folytatódtak. Mivel negy-
venkét évet ért meg, azt jelenti,
hogy még mindig igény van rá,
minden évben a további szervezés
mellett voksolnak a fiatalok – mu-
tatott rá Barothi Brigitta főszer-

vező, aki szerint a konferencia egy-
ben seregszemle és jó találkozási
lelhetőség is a fiatalok számára,
nem kimondottan bulis, hanem in-
kább kulturális rendezvény. Több
célja van, egyik, hogy a fiatalok
meghatározzanak egy álláspontot,

amit az ODFIE az adott évben kép-
visel az unitárius egyházon belül.
Az idei rendezvényt a vallásszabad-
ság jegyében szervezték, azért is vá-
lasztották a SzabAdottság címet és
témát, a szombati előadók arról be-
széltek, hogyan élik meg adottsága-
ikat szabadon, és remélhetőleg a hét
végén a fiatalok is meg tudták élni
adottságaikat.

Sepsiszentkirály-Botfalu lelké-
sze, Farkas Izolda szerint a min-
denkori fiatal egyik ismérve az
útkeresés: megtalálni a saját hang-
ját, helyét és világnézetét a világ-
ban, véleményt alkotni. Ebben a
megközelítésben a konferencia „fel-
adata”, hogy kérdéseket fogalmaz-
zon meg a fiatalokban, ébressze fel
a lelküket egy-egy gondolattöredék-
kel, ami elindít bennük valami po-

zitívat, valami olyant, ami idővel
gyümölcsöző lehet. A fiatal lelkész
éppen ezen a hétvégén látta meg a
régi konferenciák gyümölcsét a
hozzá hasonlóan visszatérő régi
egyletesekben, akik ma már család-
dal együtt érkeztek, bizonyítottak
szakmájukban, és elmondhatják,
hogy életük egy bizonyos pontján
egy-egy jól elültetett gondolat hatá-
sára a jó utat választották. Talán
nem tudatosan, talán csak megér-
zésből vagy gondviselésszerűen. 

– Az idei konferencián a szabad-
ság-adottság kérdéseivel foglal-
kozva, bízom abban, hogy az
előadók vallomásaiból szintén elül-
tetődött néhány gondolat, amit a lel-
kükben tovább vihetnek a fiatalok.
Például Kovács István előadásából,
hogy a szabadság egy paradoxon,
mert ha szerelmesek vagyunk,
akkor érezzük magunkat szabad-
nak, amikor éppen feladjuk a sza-
badságunkat, vagy amikor valahova
tartozunk, feladva az egyedüllét
szabadságát. Remélem, azt is ma-
gukkal viszik, hogy a szabadság
vezet el az identitás megtalálásához,
nem pedig a forma maradéktalan
követése – fejtegette a lelkész.
Remek nyári program

A részt vevő fiatalokat arról kér-
deztük, miért tartották fontosnak
részt venni a konferencián. A szé-
kelykeresztúri Andrási Botond sze-
rint a konferencia egy picivel
komolyabb hangvételű, mint a többi
ODFIE-s rendezvény, és itt meg-
kaphatják azt a tudást, ami szüksé-
ges ahhoz, hogy megismerjék az
egyházukat és a szervezetüket. A
szabédi ifj. Csécs Sándor évekkel
ezelőtt aktív szervezője volt az uni-
tárius ifjúsági rendezvényeknek,
ebben nőtt fel, ez töltötte ki tizen-
éves és fiatalkora nyarait. Olyan
többlettel megy haza innen az
ember, amit nem lehet kifejezni,
csak érezni: erős barátságok, élmé-
nyek, egyedi tapasztalatok – az it-
teni légkör máshol nem található
meg. A csíkszeredai Tiboldi Dorka
is harmadszor jött el a konferenci-
ára, mert itt mindig jól érzi magát,
barátságos, nyitott, kedves emberek
veszik körül, ki lehet kapcsolódni,
érdekes témákról van szó, lehet bu-
lizni, ismerkedni, egyszóval jó
nyári program.
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Számos, a fiatalok gondolkodását is meghatározó kérdést vetettek fel a konferencián 

Szabadság, nyár, találkozás – de azért mindig tanulnak valamit a konferencián a fiatalok                                                                                                                          Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Unitárius ifjúsági konferencia a Nyárádmentén

Útkereső fiatalok Jobbágyfalván



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kertes ház Deményházán
rendezett papírokkal. Tel. 0756-203-
086. (1810-I)

TŰZIFA eladó ingyenes házhoz szál-
lítással. Tel. 0758-548-501. (1760-I)

MINDENFÉLE

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

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (1805)

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

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

MEGEMLÉKEZÉS

„Ha köztetek leszek, szeres-
sétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én
már nem szenvedek, a
fájdalom, hogy nem lehetek
veletek. Búcsúztam volna, de
erőm nem engedett, csak a
szívem súgta halkan: isten
veletek!”
Fájó szívvel emlékezünk a
nagyteremi születésű
TAKÁCS ALBERTRE halá-
lának 10. évfordulóján.
Emlékét örökké őrzi felesége,
gyermekei és azok családja.
(1759) 

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
2018. július 12-én életének 89.
évében elhunyt 

LÖRINCZ ANNA
(Kicsi)

szerető feleség, édesanya, nagy-
mama, testvér, rokon, barát,
szomszéd és volt munkatárs. Te-
metése 2018. július 16-án, hétfőn
du. 3 órakor a marosvásárhelyi
református temetőben lesz. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (sz-I)
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ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐ KARBANTARTÓT. Tel. 0773-316-377.
(sz-I)
BETANÍTOTT MUNKÁRA MUNKATÁRSAKAT keresünk. Jó kereseti lehetőséget és civilizált mun-
kakörülményeket ajánlunk. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre  elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-
as telefonszámon. (-I)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk
SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (19953-I)
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)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Népújság hirdetési irodájában felve-
szünk 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!

Az egységes adóbevallási nyilatkozat 
benyújtásának határideje: július 31.

Július 12-én, a csütörtöki kormányülésen arról döntöttek, hogy július 31-éig meghosszabbítják a magán-
személyeket érintő, a jövedelemadóra, valamint a társadalombiztosításra vonatkozó egységes adóbevallási
nyilatkozat benyújtási határidejét. 

A határidőt azért hosszabbították meg, mert a március 15-ig teljes egészében befizetett jövedelemadó utáni
5 százalékos kedvezmény, illetve a társadalombiztosítási hozzájárulások időben való törlesztési kedvezménye
felkeltette az adóköteles személyek érdeklődését, és a határidő közeledtével az online szolgáltatást túl sokan
vették igénybe. A nyilatkozatot azon személyek kell benyújtsák, akiknek adóbevallási kötelezettségük van:
a Romániában vagy/és külföldön 2017-ben megvalósított jövedelem után, a 2018-as évre felbecsült, Romá-
niában megvalósított jövedelemről, illetve azok, akik kötelesek bevallani a becsült jövedelmet a társadalom-
biztosítási hozzájáruláshoz való besorolás végett.

A nyilatkozatot online kell benyújtani a virtuális privát szféra (SPV) révén a felhasználónév és jelszó bir-
tokában, vagy digitális bizonylattal, illetve az e-guvernare.ro honlapon. 

A nyilatkozat űrlap formájában is benyújtható a közpénzügyi igazgatóságok iktatójában, vagy eljuttatható
postán is, ajánlott levél formájában, de minden esetben szükséges az átvétel igazolása. 

A pénzügyi törvények értelmében az egységes adóbevallási nyilatkozat benyújtásának elmulasztását 50–
500 lej közötti összegekkel bírságolják – áll az intézmény sajtóosztályának közleményében. 

MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI 
ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
KÖZIGAZGATÁSI 
ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT

HIRDETÉS

A Maros Megyei Tanács az 52/2003. sz. törvény ren-
delkezéseinek megfelelően kinyilvánítja szándékát,
hogy tanácsi határozattal hagyja jóvá a Transilvania
Motor Ring használati szabályzatát és a bérleti díjait.
A határozattervezetet 2018. július 13-tól közzétettük
a Maros Megyei Tanács weboldalán (www.cjmures.ro)
és kifüggesztettük az intézmény székhelyén (Maros-
vásárhely, Győzelem tér. 1. sz.).
Az érdekelt személyek 2018. július 23-ig küldhetnek
írásbeli javaslatokat, indítványokat, véleményeket a
Maros Megyei Tanács székhelyére vagy e-mailben a
cjmures@cjmures.ro címre.

Péter Ferenc                        Paul Cosma
ELNÖK                                 JEGYZŐ

Száz éve, 1918. július 17-ére
virradóra végezték ki Jeka-
tyerinburgban II. Miklóst, az
utolsó orosz cárt és családját,
ezzel véget ért a Romanov-di-
nasztia 300 éves országlása.

III. Sándor cár és Dagmar dán ki-
rályi hercegnő legidősebb fia, 
Nyikolaj Alekszandrovics Roma-
nov 1868. május 6-án született. A
cárevicset a monarchia isteni ere-
dete, az uralkodói hatalom korlát-
lanságának és sérthetetlenségének
szellemében nevelték. Már ekkor
látszott, hogy nem uralkodásra ter-
mett: kedves, de félszeg és határo-
zatlan volt, nem szeretett
ellentmondani senkinek, de nem is
bízott minisztereiben, és csak csa-
ládi körben érezte jól magát.

Apja halála után, 1894. október
20-án lépett trónra, és egy hónappal
később elvette Alexandra hesseni
hercegnőt, Viktória brit királynő
unokáját, aki az ortodox hitre át-
térve az Anna Fjodorovna nevet
kapta. A szerelmi házasságból négy
lány és egy fiú született.

Uralkodása baljós előjelek köze-
pette indult, a koronázási ünnepsé-
gen több ezer, ajándékra váró
embert tapostak agyon, Miklóst
ekkor kezdték Véres néven emle-
getni. Az új cár nyilvánvalóvá tette,
hogy ragaszkodik az autokráciához,
a gazdasági-társadalmi változásokat
nem értette, a halmozódó társa-
dalmi elégedetlenséget nem érzé-
kelte. A reformokat elutasította, a
változást követelő megmozduláso-
kat elfojtotta.

Külpolitikájában az európai sta-
tus quo fenntartása mellett kelet felé
terjeszkedett, így került összeütkö-
zésbe Japánnal, de az 1904-ben ki-
tört háborúban Oroszország
megalázó vereséget szenvedett. A
háborús kudarc, a nehezedő viszo-
nyok, a munkanélküliség és éhínség
vezetett Miklós uralmának első
nagy válságához, a forradalomhoz.

1905. január 9-én a fővárosban a
katonák a szentképekkel és a cár
portréjával rendezett körmenet
résztvevői közé lőttek, a véres va-
sárnapnak 4600 halottja és sebe-
sültje volt. Miklóst az év során

folytatódó sztrájkok és parasztmoz-
galmak engedményekre kényszerí-
tették, októberben bejelentette a
törvényhozó duma (parlament) lét-
rehozását, a szabadságjogok bizto-
sítását. Az 1906-ban összeült duma
alkotmányt fogadott el, de ez nem
korlátozta jelentősen a cár hatalmát.

Oroszország 1914-ben a britek-
kel és franciákkal szövetségben, az
antant tagjaként lépett be az első vi-
lágháborúba. A sorozatos veresé-
gek, a veszteségek, a nélkülözés és
a nyomor az uralkodó ellen fordí-
totta népét, a német származású cár-
nét és a gyűlölt kegyenc
Raszputyint árulással vádolták,
amin Raszputyin meggyilkolása
sem változtatott. Miklóst ekkor már
a monarchista politikusok is el akar-
ták távolítani, de az események
másként alakultak.

1917 januárjától egymást érték a
sztrájkok, tüntetések a fővárosban,
s március 8-án (az Oroszországban
használatos Julián-naptár szerint
február 23-án) kitört a forradalom.
Március 12-én ideiglenes kormány
alakult, ezzel egy időben létrejöttek
a munkás- és katonaszovjetek. Mik-
lóst március 15-én lemondatták,
véget ért az orosz monarchia törté-
nete és a Romanov-dinasztia három
évszázados uralma.

„Nyikolaj Romanovot” családjá-
val a Pétervárhoz közeli Carszkoje
Szelóban helyezték házi őrizetbe.
Az ideiglenes kormány megpró-
bálta rávenni V. György brit királyt
(a cár első unokatestvérét), hogy fo-
gadja be őket, de London végül
nemet mondott. A családot 1917
nyarán a nyugat-szibériai To-
bolszkba vitték, helyzetük az októ-
beri bolsevik hatalomátvétel után
sem sokat változott. A polgárháború
alatt, 1918 áprilisában a közeledő
fehérek elől az Európa és Ázsia ha-
tárán fekvő Jekatyerinburgba inter-
nálták őket, ahol fogolyként éltek az
Ipatyev-házban, még az ablakon
sem nézhettek ki.

1918 nyarán a bolsevikok ellen
küzdő fehérek csapatai Jekatyerin-
burg közelébe értek, és félő volt,
hogy kiszabadítják Miklóst. A július

16-ról 17-re virradó éjszaka egy kü-
lönítmény felébresztette és a pin-
cébe parancsolta a cári párt és
gyermekeiket – a 22 éves Olgát, a
21 éves Tatjánát, a 19 éves Mariját,
a 17 éves Anasztáziát és a 13 éves
Alekszej cárevicset –, továbbá or-
vosukat és személyzetüket. Itt fel-
olvasták halálos ítéletüket, majd
sortüzet adtak le rájuk, a legenda
szerint három cárlányt, mivel a fű-
zőjükbe varrt ékszerekről a golyók
visszapattantak, puskatussal vertek
agyon. A tetemeket ágyneműbe cso-
magolva a város melletti erdőbe vit-
ték, ahol savval és mésszel öntötték
le, majd egy elhagyott bányában el-
ásták. (Számos legenda keringett
arról, hogy a család egyes tagjai
életben maradtak, csak Anasztáziá-
ból legalább tíz bukkant fel.) A ki-
végzésről két nappal később
megjelent rövid közlemény szerint
a parancsot a helyi szovjet adta ki,
de valószínűbb, hogy ezt Lenin uta-
sítására Szverdlov, az ország máso-
dik legfontosabb embere tette meg.
A város, amelyet egy héttel később
foglaltak el a fehérek, 1924 és 1991
között a Szverdlovszk nevet vi-
selte…

A vélt maradványokat 1979-ben
találták meg, de csak a kommuniz-
mus bukása után, 1991-ben hantol-
ták ki, és 1998-ban a szentpétervári
Péter Pál-erődben, a cárok hagyo-
mányos temetkezési helyén temet-
ték újra (Marija és Alekszej
maradványaira csak 2007-ben buk-
kantak rá). 2008-ban az orosz leg-
felsőbb bíróság jogtiprás
áldozatának ismerte el és rehabili-
tálta őket, az orosz ortodox egyház
2000-ben szentté avatta II. Miklóst
és családtagjait, de nem ismerte el
őket mártírnak. 2015-ben Kirill,
Moszkva és egész Oroszország pát-
riárkájának kérésére, immár az egy-
ház bevonásával, újraindították a
vizsgálatot a cári család maradvá-
nyainak ügyében, de még nem sike-
rült minden kétséget kizáróan
azonosítani őket. A rossz emlékű
Ipatyev-házat 1977-ben felrobban-
tották, helyén ma templom áll.
(MTI)

Száz éve végezték ki az utolsó orosz cárt



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

Szállás: Casa Verde 3* Pan-
zió: 120 lej/2 fő ártól, ellátás
nélkül

Körutazás: 5 nap /4 éj-
szaka: 800 lej/fő félpanzióval 

Látnivalók: Kék-tó, Bányi-
hegy, Kálvária, Kommuniz-
mus Áldozatai Múzeum,
Vidám temető, Peri kolostor,
Mogosa-tó, hegymászás a Ka-
kastaréjra, Felső-Visó, Bâr-
sana kolostor
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DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVES TANDÍJ KEDVEZMÉNyEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján

• A nehéz anyagi helyzetben levő diákok kérvényezhetik
a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás
a titkárságon) 
• Szálláslehetőség az európai normáknak megfelelő diák-
bentlakásban 
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a
diákokra összpontosító interaktív módszerekkel
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola hon-
lapján 
• Állandó bejárási lehetőség a Serafim Duicu könyvtárba,
hozzáférés az adatbázisához és az internethez
• Ingyenes részvétel az iskola által szervezett helyi és
országos ülésszakokon és szimpóziumokon 
• A hallgatók a gyakorlati képzést egészségügyi in-
tézményekben és gyógyszertárakban végzik. A 2016-17-es
és a 2017-18-as tanévben 20, illetve 40 II. és III. éves diák
az Erasmus+ program keretében 19 napot Olaszországban
és Spanyolországban gyakorlatozott. Az iskola a 2018-
2019-es tanévre új projektet nyújtott be, ami az általános or-
vosi asszisztens szakos diákok versenyképességének
növelését célozza, olaszországi, németországi és 
spanyolországi gyakorlati képzések által.

gyÓgy-
SZERÉSZ- 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján 

Beiratkozás: 
2018. július 

9–27. 
2018. 

szeptember 3–7.
10-17 óra között
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie 
Cantemir

Posztliceális
Iskola

titkárságán, 
a Bodoni Sándor

utca 
3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/
TÖRZSKÖNyVEZÉSHEZ 

SZÜKSÉgES IRATOK
A középiskola elvégzését igazoló okirat (eredeti)
vagy az érettségi diploma, illetve az azt
helyettesítő igazolás, születési bizonyítvány
(eredeti), házasságlevél (eredeti), személya-
zonossági igazolvány, orvosi igazolás a család-
orvostól, amely igazolja, hogy a jelentkező
egészséges („clinic sănătos”) és képes az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakor-
lására. Ezt az igazolást minden tanév elején be
kell nyújtani. 
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el. 
A beiratkozási díj 150 lej. A díj befizetése alól
mentesülnek az árvák, illetve a gyakorló
pedagógusok gyermekei, erről a szülők tanin-
tézményében kiadott igazolást kell bemutatni. 
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy
időben történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj
első részletét is.

Tájékoztatás:
tel/fax: 0365 401 129 

www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi
diplomával vagy anélkül. 


