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De mi lesz a „gödörrel”?

Újabb parkolót építenének a sürgősségi kórháznál

Sovány ígéret
a magyar
oktatóknak

Túlzás lenne azt állítani, hogy eredményes volt a találkozó a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológiai Egyetem
vezetőségének tagjai, a magyar oktatók, valamint az RMDSZ felső, megyei
és városi vezetőségének képviselői
között.

____________4.
A szabadság
fogságában
Százötven férőhelyes parkolót alakítana ki a polgármesteri
hivatal a Marosvásárhelyi Vértranszfúziós Központ melletti
területen. A sürgősségi kórház körüli, megközelítőleg 19
hektáros terület jogviszonyának tisztázása tízévi pereskedést jelentett a városi és a megyei önkormányzat között, az
ügy nemrég bírósági végzéssel zárult le. Azonban, úgy tűnik,
az ingatlanok (terület, épületek) telekkönyvezése sem oldja
meg a helyzetet.

Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház körül évek óta kaotikus a helyzet, szinte lehetetlen a délelőtti, déli órákban parkolóhelyet találni. Gyakran a beteget szállító mentőautónak is várakoznia kell, míg a
szűk, gépkocsikkal zsúfolt kis bekötőúton bejuthat a SMURD-hoz.
Autók parkolnak minden talpalatnyi helyen, a kórház felé vezető út két
oldalán is, le a November 7. negyedbeli tömbházakig, illetve a másik
irányban az orvosi egyetemig. A más megyékből beutalt betegek hozzátartozói gyakran napokig parkolnak a kórháznál, van úgy, hogy a gépkocsiban töltik az éjszakát. Ha a városban valahova kell emeletes
(Folytatás a 6. oldalon)

Antalfi Imola

Áprilisban a képviselőház elfogadta a
büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvénykönyv módosításait. Egy
esetleges közkegyelem kihirdetése
nyomán a börtönkapuk újra megnyílhatnak a bűnözők előtt is. Ha nem készítik fel őket a börtönfalakon kívüli
életre, egy részük folytatja a bűnözői
életstílust, a többi pedig a társadalom
peremén sodródik az árral.

____________5.

Eltérések

Lehet, hogy igaza van annak a parlamenti képviselőnek, aki azt
mondja, hogy a pénzügyi törvénykönyv 4-es cikkelyét alkotmányba
kellene foglalni. Azt, amelyik a tervezhetőségről, kiszámíthatóságról szól, legalább egy fél évre, évre, némi pénzügyi biztonságot
nyújtva elsősorban a vállalkozóknak. A szóban forgó cikkely elfogadását éppen az indokolta, hogy elkerülhető legyen a jogszabályi
bizonytalanság a gazdasági életben. Hogy ne lehessen naponta új
adókat, illetékeket bevezetni, máról holnapra pénzügyi nyilatkozattételre kényszeríteni a vállalkozókat, persze bírságokat helyezve
kilátásba.
A rendszerváltás óta nem sokban változott a helyzet, a befektetőket
a ’90-es években is leginkább az vetette vissza, ami most: a bizonytalan törvénykezés. Az adónemek sokasága, a kiskapuzás, a kiszámíthatatlanság. Gazdasági elemzők szerint tavaly a kormány nem
kevesebb mint 285 (!) alkalommal változtatta a pénzügyi törvénykönyvet, ami több mint ahány munkanap volt 2018-ban. Bár az említett jogszabály 4-es cikkelye előírja, hogy bármilyen fiskális
módosítás a Hivatalos Közlönyben való megjelenéstől számított 6
hónap után lép érvénybe, illetve az újabb adónemek bevezetése vagy
a meglévők módosítása minden év január 1-től lép érvénybe, a kormány előszeretettel nyúlt a sürgősségi rendeletekhez, fittyet hányva
a 4-es cikkelyre. Nemes egyszerűséggel kijelentik, hogy a sürgősségi
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 175. napja,
hátravan 190 nap.

Ma ZOLTÁN,
holnap IVÁN napja.

IDŐJÁRÁS
Meleg, változó idő

Hőmérséklet:
max. 290C
min. 170C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

11, 21, 12, 2, 3 + 19

4, 26, 32, 15, 39, 19
5, 1, 11, 45, 36, 8

NOROC PLUS: 6 0 3 2 3 3

SUPER NOROC: 8 3 6 1 5 7
NOROC: 6 4 6 5 9 0 3

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Erdélyből csak sapientiás hallgatók
hoztak első helyet az idei OTDK-ról

Az erdélyi egyetemek közül csak
a Sapientia EMTE hallgatói szereztek az OTDK-n első helyet
2019-ben – derült ki a június
14-én Kolozsváron megtartott
3. Romániai Felsőoktatási Tehetséggondozó Fórumon.

Tudományos eredményekben gazdag tavaszon vannak túl a Sapientia
EMTE hallgatói, akik a 2019-es országos tudományos diákköri konferenciákon minden korábbinál sikeresebben
szerepeltek.
Az erdélyi felsőoktatási intézmények közül csupán a Sapientia hallgatói szereztek első helyeket a XXXIV.
Országos Tudományos Diákköri
Konferencián (OTDK) – hangzott el
a 3. Romániai Felsőoktatási Tehetség-

gondozó Fórumon, ahol egyebek mellett az OTDK tapasztalatainak határon túli vonatkozásairól, a romániai
részvételről is szó esett. A 2019. június 14-én Kolozsváron tartott tanácskozásnak
a
Babeş-Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) adott otthont.
A fórumon a BBTE és a Sapientia
EMTE mellett részt vettek a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem, a Kolozsvári Protestáns Teológiai
Intézet, a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem, a Kolozsvári Műszaki Egyetem és a Temesvári Műszaki Egyetem
képviselői is, valamint az Országos
Tudományos
Diákköri
Tanács
(OTDT) és a Tudományos Diákkörök

Határok Nélkül (HTDK) program vezetői.
A XXXIV. OTDK-n a 22 sapientiás
dolgozat összesen 17 díjat nyert el, a
77%-os „sikerarány” pedig minden
korábbinál eredményesebbé teszi a
2019-es részvételt. A Sapientia hallgatói az agrártudományi, műszaki, közgazdaságtudományi,
informatika,
művészeti, társadalomtudományi, biológia és humántudományok szekciókban mutatták be dolgozataikat, olyan
nyertes témákban, mint pl. a zöldségnövények tartósítására használható
ehető bevonatok, román és magyar középiskolások egymásról és a politikáról alkotott véleménye vagy a Nem
kötöm meg! című szituációs dokumentumfilm.

Megyei hírek

Folytatják a rovarirtást

Június 25–29. között, keddtől Marosvásárhelyen folytatják
éjszakánként a rovarirtást. A megyeszékhely közterületein
este 10 és reggel 9 óra között négy járműből szórják a permetet – tájékoztatott Moldovan Florian, a közterületek karbantartásáért felelő igazgató.

Marosvásárhelyiek Világtalálkozója

Június 28–30. között kerül sor a Marosvásárhelyiek Világtalálkozója rendezvénysorozatra. 28-án, pénteken 18 órakor a Kultúrpalota előcsarnokában harmadik alkalommal
nyílik meg a Tucat vásárhelyi című fotókiállítás, ahol újabb
12 személy arcképét, illetve a városról vallott hitvallását tekinthetik meg az érdeklődők, a fotókat Szigeti Szenner Szilárd készítette. 29-én, szombaton délelőtt 10 órakor
kezdődik a Marosvásárhelyi sikersztorik című kerekasztalbeszélgetés, 18 órától a Kultúrpalota kistermében dr. Tálas
Péter biztonságpolitikai szakértő, történész Európa
válaszúton címmel tart előadást, 19 órától a pécsi Harmónia Kamarazenekar lép fel. A világtalálkozó programjaira a
belépés ingyenes.

Búvópatak – Kilyén Ilka előadása

Június 25-én, kedden 18 órakor Marosvásárhelyen, a
Posta utca 2. szám alatti református gyülekezeti teremben
(a bábszínház korábbi székhelyén) Kilyén Ilka színművésznő első alkalommal adja elő Erdélyben Búvópatak
című műsorát, az Erdélyi Helikon költőinek verseiből és
népdalokból készült összeállítást. Házigazda a Vártemplom nőszövetsége.

Műemlék épületek felújítását tervezik

A Segesvári Polgármesteri Hivatal épülete és a Nikos Beloianis-ház 300.000 lej vissza nem térítendő finanszírozásban részesül a kulturális minisztérium részéről. Az
országos felújítási program keretében elnyert pénz a megerősítési és felújítási terv közbeszerzési eljárásához szükséges – tájékoztatott Segesvár polgármestere.

Ballagás a Sapientián

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara ballagási rendezvénysorozata június 27-én 18 órakor a hagyományos kocogással kezdődik. Ezt követően 19 órakor a szervezők
gulyással várják a végzős hallgatókat, valamint a kocogás
résztvevőit az egyetem campusán, majd 21 órától kezdődik a placcos buli. 29-én, szombaton 9 órakor tartják az
utolsó „osztályfőnöki” órát, majd 10 órától kerül sor a ballagási ünnepségre az egyetem aulájában. 30-án 20 órától
kosaras bál lesz az egyetemi aulában, zenél a Kovács
Band.

Megnyílt a szovátai Medve-tó

Pénteken megnyílt a szovátai Medve-tó. A strandbelépő
felnőtteknek 30 lej, gyereknek és nyugdíjasoknak 25 lej.
13–15 óra között a tóban a fürdés nem engedélyezett, de
a strand területét nem kötelező elhagyni.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Rendőrségi hírek

Rendőrségi akció
Az utóbbi 48 órában a Maros megyei rendőröket 87
eseményhez riasztották a 112-es sürgősségi hívószámon.
225 bírságot róttak ki és 43 alkalommal állapítottak meg
bűncselekményt. A 87 közúti esemény közül 78 alkalommal az egységes hívószámon riasztották a közúti
rendőrség munkatársait. 43 esetben közúti bűncselekmény elkövetését állapították meg, három személyt tetten értek. 229 esetben bírságoltak összesen 112.000 lej
értékben, 16 vezetői engedélyt visszatartottak és bevon-

tak hat forgalmi engedélyt – áll a rendőrség közleményében.
Közúti baleset Marosludason
Június 20-án, csütörtökön 6.50 órakor Marosludas külterületén, a 15-ös országúton egy Kovászna megyei 40
éves nő egy éles kanyarban elvesztette uralmát a személygépkocsi fölött, és az út menti korlátnak ütközött. A balesetben a jármű 76 éves utasa enyhébb sérüléseket
szenvedett. A baleset körülményeinek tisztázására folytatódik a vizsgálat.

Sorsolás 25-én, kedden 15 órakor!

A Népújság 25-én, kedden 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges
előfizető – JÚNIUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

RENDEZVÉNYEK

Csűrszínházi Napok

Június 28–30. között a 17. alkalommal tartják meg a
Csűrszínházi Napokat Mikházán. A Széllyes Sándor
Csűrszínházban 28-án, pénteken 19 órakor kezdődik az
első előadás. 29-én, szombaton 19 órától Életképek

címmel nyílik fotókiállítás Barabási Attila Csaba képeiből. A megnyitó után Érdekes emberek, mikházi történetek címmel beszélgetősorozat kezdődik a falu múltjáról,
jelenéről és jövőjéről. 30-án, vasárnap délelőtt 11 órától
a Bekecs Néptáncszínház a Mátyás király igazságai
című táncjátékkal, 20 órától az Ember az embertelenségben című előadással szerepel. Helyfoglalás a 0744-985742-es telefonszámon, jegyek a helyszínen kaphatók.
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Vincze Loránt EP-képviselő sajtótájékoztatója

Az RMDSZ pártközi konszenzust látna jónak

Ország – világ

3

Allamfőjelölt lenne
a pénzügyminiszter

Bejelentette Eugen Teodorovici pénzügyminiszter,
hogy kész indulni a Szociáldemokrata Párt (PSD)
belső megmérettetésén, amelyen kiválasztják az alakulat államfőjelöltjét. Teodorovici azt állítja, nem a
versengés vagy a győzelem kedvéért döntött a jelöltségért való indulás mellett, hanem azért, mert tenni
akar valamit Romániáért, meggyőződése, hogy az ország nőni fog Európában és a világban. A PSD
ügyvivő elnöki tisztségét ellátó Viorica Dăncilă miniszterelnök az alakulat vezetőinek Neptunon tartott
szombati tanácskozásán megerősítette, hogy egy
párton belüli országos közvélemény-kutatás nyomán
választják ki a PSD államfőjelöltjét. A belső megmérettetésen indulni kívánóknak jövő hét közepéig kell
jelezniük ebbéli szándékukat. (Agerpres)

Vásárolt az Eximbank

– A Minority SafePack promoválása elsőrendű feladat. Az RMDSZ azt szeretné, hogy az Európai Bizottság elnökjelöltje olyan legyen, aki érti az
őshonos kisebbségek ügyeit, megérti, hogy abból
Európa nyer, ha az 50 millió kisebbségi polgárnak
van hangja, ha a gondjaira odafigyelnek – jelentette
ki pénteken, június 21-én Marosvásárhelyen Vincze
Loránt megválasztott EP-képviselő.

Mózes Edith

A képviselő megköszönte a magyar közösségnek a bizalmat,
ami azt bizonyítja, hogy „közösségünk eltökélt a brüsszeli képviselet mellett”.
Brüsszelben elkezdődött a munka
Vincze Loránt elmondta: a július 1–4. közötti plenáris ülést
megelőzően megalakulnak a szakbizottságok, az EU intézményeiben zajlik a főbb tisztségek elosztása.
Hozzátette: a politikai alkuk eredményeképp úgy tűnik,
hogy a legnagyobb pártok – a néppárt, a szocialisták, a liberálisok és a zöldek – alkotják a parlamenti többséget, viszont a
tárgyalások nehézkesen haladnak. Megbontotta az eddigi
egyensúlyt, hogy a néppártnak és a szocialistáknak nincs többsége, amit a többiek, főleg a zöldek kihasználnak, „magas
lovon ülnek most, bár az arányuk nem indokolná, hogy ők legyenek a királycsinálók”.
A közös agrárpolitikáról elmondta, a tárgyalások során a
zöld frakció azt javasolta, hogy az egész csomagot küldjék
vissza a bizottságnak, ami azt jelentené, hogy teljesen újraírhatják azt a közös agrárpolitika-tervet, ami elfogadható. Ha
visszaküldik és „teletömik zöld politikákkal, azzal KözépKelet-Európában a gazdák nem fogják tudni tartani a versenyt”.
A migrációra, úgy gondolja, egy olyan stratégiát kellene kidolgoznia az EU-nak, amely feloldaná a jelenleg feszülő ellentétet Kelet és Nyugat között. Örökzöld témának nevezte az
eurózóna kérdését, ami Románia szempontjából sem érdektelen, a Brexitet pedig kiszámíthatatlannak, ami sok mindent hátráltathat, „hiszen az Európai Parlamentben most olyanok
járulnak hozzá a belső egyensúlyhoz vagy a pártcsaládok súlyához, akik esetleg nem lesznek ott néhány hónap múlva”.
Az egységes kül- és védelmi politika kialakításáról szólva
kijelentette: nem gondolja, hogy a következő öt évben eljutnak
a közös haderőig, de az EU-nak mindenképpen arra kell törekednie, hogy egységes hangja legyen a politikában, a terrorizmus elleni harcban pedig konkrét, közös fellépés kövesse a
papíron lévő terveket.
Az EU-bővítés szempontjából fontosnak tartja, hogy mi történik Szerbiával, Macedóniával, Albániával, vagyis a Balkánnal. Az EU az elmúlt öt évben nem tudott ezeknek pontos
csatlakozási dátumot mondani, de talán a következő öt évben
eljutnak oda, hogy egy olyan menetrend készül, amely a csatlakozást belátható közelségbe hozza.
Az új mandátum az újrakezdés lehetősége is
Egy új mandátum Románia számára az újrakezdés lehetőségét is jelenti, de az RMDSZ szerint Románia nem használja
ki a lehetőségeit, az EU-ban nincs meg az a befolyása, amelyet

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

a nagyságánál fogva élvezhetne. A soros elnökség alatt sem sikerült előmozdítania a schengeni csatlakozást. Az RMDSZ
jónak látná a pártközi konszenzus létrejöttét néhány fontos témában: a kohéziós alapok, a nagy beruházások, a schengeni
csatlakozás, ami közös érdek, és amiért az EU-ban harcolni lehetne, nem egymást botlasztva, hanem segítve – mutatott rá
Vincze Loránt, hangsúlyozva, hogy idetartoznak a kisebbségi
jogok is. „Ha Romániában a többség és kisebbség viszonya jó,
ha a román többség elfogadja, hogy a magyar közösségnek
jogos igényei vannak, amelyekről beszélni kell és lehet,
amelybe belefér egy etnikumközi paktum, amelyben benne
van az, hogy a magyar nyelv regionális nyelvvé válhat, akkor
az európai együttműködést is erősíteni tudjuk. Ennek feltétele,
hogy az úzvölgyi katonatemetőhöz hasonló ügyek ne hátráltassák az együttműködést, ne gerjesszenek feszültséget. Ez
pedig az állam felelőssége” – mondta, majd hozzátette: nemzetközi és európai intézményeket tájékoztattak az úzvölgyi
helyzetről.
Az EB elnökének értenie kellene a kisebbségek ügyeit
A képviselő szerint elsőrendű feladat a Minority SafePack
promoválása. Az RMDSZ szerint olyan EB-elnökre lenne
szükség, „aki érti az őshonos kisebbségek ügyeit, megérti,
hogy abból Európa nyer, ha az 50 millió kisebbségi polgárnak
van hangja, ha a gondjaira odafigyelnek”. A második szakaszban szerinte egy, a nyelvi és kulturális sokszínűséggel foglalkozó biztos kinevezése a cél.
A szakbizottsági tagságok kapcsán úgy fogalmazott, hogy
bár végleges döntés nem született, számára három szakbizottsági tagság körvonalazódik: az alkotmányügyi bizottság
(AFCO), amelynek hatáskörébe tartozik minden belső reformmal és intézményi átalakítással kapcsolatos ügy; a szabadságjogok, igazságügy és belügyi bizottság (LIBE), amely a
parlamenti törvénykezés nagy részéért felelős, és a petíciós bizottság (PETI), amely az állampolgárok panaszaival foglalkozik.
Minority monitor
A FUEN-kongresszusról elmondta, hogy mindössze öt ellenszavazattal választották újra, ami azt mutatja, hogy sikerült
túllépni a nyugati és a kis kelet-európai szervezetek közötti ellentéteken, és erős, egységes szervezetté vált, amelyben a következő három évben intenzív munka ígérkezik.
A kongresszuson bemutatták a Minority monitort, ami a kisebbségek jogsértési eseteit kivizsgáló eszköz: van honlapja,
hírleveleket készít, egy olyan eszköz, amelyhez bármely kisebbségi szervezet, közösség, civil vagy jogvédő szervezet fordulhat. A legfontosabb célja, hogy egy helyen biztosítson
nyilvánosságot ezeknek az ügyeknek. Első ízben próbálja a
FUEN a civil szervezeti aktivitást egyesíteni a politikai eszközökkel. Immár „nemcsak az előcsarnokban lobbizik, hanem
ott van, ahol a döntéseket meghozzák”.
Véleménye szerint az unió fő témái a következő periódusban a hétéves uniós költségvetés elfogadása, a migrációs válságra adott válasz, és ezáltal a Kelet–Nyugat ellentét
feloldása, az eurózóna reformja, a Brexit lezárása, egységesebb külpolitika és védelmi politika kialakítása, a Kína gazdasági térnyerésére adandó válasz, illetve az uniós bővítés
lesznek.

Az állami tulajdonban levő Eximbank megvásárolta a
görög National Bank of Greece csoporthoz tartozó
Banca Românească pénzintézetet, amelyet korábban az OTP Bank Románia akart megvenni. A tranzakció értékét a Ziarul Financiar pénteken 250-350
millió euróra becsülte. Romániában először fordult
elő a rendszerváltozás óta, hogy állami bank magán
pénzintézetet vásárol. A vásárlással az Eximbank
megszerezte a Banca Românească 99,28 százalékos részvénycsomagját, és bekerül a tíz legnagyobb
romániai pénzintézet közé. A tranzakciót a Román
Nemzeti Banknak is jóvá kell hagynia. 2018 tavaszán
a román központi bank hivatalos magyarázat nélkül
elutasította az OTP Bank és a görögök közötti tranzakciót a Banca Românească megvásárlásáról, miután a felek megállapodtak már az adásvétel
részleteiben. (MTI)

Nyilvánosságot kérnek
a GRECO-jelentésnek

Az Európa Tanács keretében működő korrupcióellenes államcsoport (GRECO) által Romániáról készített
legfrissebb jelentés nyilvánosságra hozatalát kéri a
kormánytól a Mentsétek Meg Romániát Szövetség
(USR). Az alakulat elnöke szombaton azt mondta, értesüléseik szerint a jelentés „igen kedvezőtlen” álláspontot fogalmaz meg a romániai jogalkotási
módszerekről, ugyanakkor olyan megfigyeléseket és
javaslatokat tartalmaz, amelyeket a román igazságügyi reformot nyomon követő Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus miatt is fontos lenne szem
előtt tartani. Dan Barna hozzátette, a GRECO-jelentés rámutat Románia valós helyzetére, ezért fontos,
hogy valamennyi politikai pártnak és állampolgárnak
hozzáférése legyen a dokumentumban levő információkhoz. (Agerpres)

Kibertámadások kórházak ellen

A SRI gyanúja szerint a kórházak elleni kibertámadásokat kínaiak követték el. A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) keretében működő Országos Cyberint
Központ szakértői azt gyanítják, hogy a romániai kórházak elleni kibertámadások elkövetői kínaiak – közölték a szolgálat illetékesei. „Figyelembe vettük az
időpontokat, amikor a kínai hackerek aktívak, valamint a zsarolóüzenetekben hagyott utalásokat” –
mondta Ovidiu Marincea, a SRI szóvivője. Mint ismeretes, négy kórházat ért kibertámadás: egy bukarestit, egy huszvárosit, egy dorohoiit és egy Fehér
megyeit. Ezt a SRI illetékesei közölték csütörtökön.
Szintén csütörtökön Sorina Pintea egészségügyi miniszter közölte, hogy öt bukaresti kórház érintett.
(Mediafax)

Eltérések

(Folytatás az 1. oldalról)
rendelet bevezetése az említett cikkelytől való eltéréssel
történik. Tavaly egy sor adónem drágult, az energiaárak, telefontársaságok által alkalmazott díjszabások,
az üzemanyag és egyéb szolgáltatások, termékek ára
nőtt. Olyan rejtett tarifák is duplázódtak, amire csak kétévente döbben rá az ember. Például a gáztűzhely kétévente kötelező ellenőrzésének díjszabása.
Eljátszadoztak a bankokra kivetendő luxusadóval, a
ROBOR-ral, a részmunkaidős adózással, az uniós statisztikákban jól mutató minimálbér-növeléssel. És akkor
csodálkozunk, hogy nem tolonganak a beruházók, lassan lasszóval kell fogni az építőket, gyártókat, csak az
marad meg az országban, aki megtanulja a kiskapukat
kiválóan kezelni.
Ja, az alkotmány. Lehet, ha belefoglalnák a 4-es cikkelyt, az sem segítene. Úgyis megtalálnák az eltérés
módját. Nem ez lenne az első eset.
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Játék az időhúzással?

Sovány ígéret a magyar oktatóknak

Túlzás lenne azt állítani, hogy
eredménnyes volt a pénteki
találkozó a Marosvásárhelyi
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai
Egyetem vezetőségének tagjai, a magyar oktatók, valamint az RMDSZ felső, megyei
és városi vezetőségének képviselői között. A vita, amelyen
a kormányhatározattal szentesített önálló angol kar, az
egyetem
George
Palade
román tudósról való egyoldalú elnevezése és az egységesített vizsgáztatás volt a fő
téma, azzal a halvány ígérettel ért véget, hogy az önálló
magyar kar helyett létrehoznának egyetlen, preklinikai
tantárgyakat képviselő magyar főtanszéket az általános
orvosi karon, továbbá, hogy
az elnevezés kibővítéséről az
újonnan megválasztandó szenátus hozhat döntést.

Bodolai Gyöngyi

Azokat a tárgyaló feleket, akik a
főlépcsőn mentek fel a megbeszélésre, több mint száz, csendesen
tüntető diák sorfala fogadta, akik a
magyar oktatók és diákok kéréseit
tartalmazó feliratokat tartottak.
A megbeszélésen részt vett Leonard Azamfirei, az egyetem rektora,
Cotoi Ovidiu professzor, az általános orvosi kar dékánja és Bălaşa
Rodica professzor, a doktori iskola
irányítója, rektorhelyettes, a vezetőtanács tagja. Magyar részről Szabó
Béla professzor, a magyar oktatók
közösségének vezetője, Nagy Előd
rektorhelyettes, Benedek Imre professzor, Szilágyi Tibor professzor,
Kelemen Hunor szövetségi elnök,
Novák Zoltán szenátor, Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke, Vass
Levente parlamenti képviselő volt
jelen.
– Azért gyűltünk össze, mert az
egyetem felvette a George Palade
elismert román professzor nevét, de
lévén magyar múltú egyetem, úgy
illene, hogy a magyar oktatók által
javasolt dr. Miskolczy Dezső professzor neve is szerepeljen az egyetem hivatalos megnevezésében. A
diákszövetség felmérést készített,

amit körülbelül 600 diák töltött ki,
és több mint 90 százalékuk azon a
véleményen volt, hogy nincsenek
megelégedve a mostani vezetés
döntéseivel, szeretnék az önálló magyar kar megalakítását. Mi, diákok
kérjük ezt, akik nem vagyunk sem
politikusok, sem tanárok, egyszerű
román állampolgárok vagyunk, és
magyarokként azt kérjük, hogy az
anyanyelvünkön tanulhassunk. Szeretnénk, hogy ez a segélykiáltás
mindenhova eljusson határon innen
és túl, hogy támogatást kapjunk
abban, hogy jogainkat biztosítsák.
Bár szinte minden kollégánk azt
írta, hogy eljönnének erre a csendes
megmozdulásra, szesszióban vagyunk, és a részvétel hatalmas erőfeszítést feltételez a jelenlevőktől –
mondta László Nimród ötödéves orvostanhallgató, diákszenátor és
Mátyás Botond Barna diákszenátusi
képviselő, V. éves orvostanhallgató.
– Milyen eredményekkel ért véget
a megbeszélés? – tettük fel a kérdést a tárgyalásról kilépő résztvevőknek.
Szabó Béla professzor,
a MOGYE magyar oktatói
közösségének vezetője:
– A korábbi alkalmakhoz képest
annyi az előrelépés, hogy a rektor
azt ígérte, beszél román kollégáival.
Korábbi találkozásunk alkalmával
az volt a határozott véleményünk,
hogy abban az esetben, ha angol
kart kér az egyetem, az önálló magyar kar minket is megillet, lévén
szó multikulturális egyetemről,
amelyet a nemzetiségi oktatás érdekében hoztak létre. Jelenleg kényszerhelyzetben vagyunk, mert
megjelent a kormányhatározat, és
az elnevezés kibővítését csak a jövő
évtől lehet kérni, amire a mi érdekünkben nem valószínű, hogy viszszatérnek. Ezért a főtanszékeket
kérjük, de a rektor továbbra is csak
egyről hajlandó tárgyalni, ami távolról sem elégíti ki az igényeinket,
mert abban távolról sem látjuk a
magyar tagozat problémáinak a
megoldását. Ha a preklinikai tantárgyakból alakulhat főtanszék, miért
nem lehet a klinikai tantárgyakból
is, vagy akár a gyógyszerészeten,
ahol az akkreditációban is szerepel
a két külön oktatási vonal, így a kart
megilleti a két külön főtanszék is.

Az elhangzottak ellenére a rektor
továbbra is kitartott álláspontja mellett, ami annyiban módosult, hogy
az egyetlen főtanszék már ősztől indulhatna. Abban maradtunk, hogy a
szünidő előtt még leülünk tárgyalni.
Ami a megnevezést illeti, a szenátusi határozatot követően mi, a
magyar oktatók közössége a minisztériumnál iktattunk egy kérést
arra vonatkozóan, hogy az egyetem
vegye fel a Miskolczy Dezső professzor nevét, de ahogy korábban is
történt, beadványaink ellenére a minisztérium „teszi a dolgát”.
A rektor szerint ebben a mandátumban, ezzel a szenátussal már
nem időszerű a kettős elnevezés,
ezzel ellentétben mi azt állítottuk,
hogy ezt még az idén ki lehetne eszközölni.
Az egységes vizsgáztatási rendszerrel kapcsolatosan is elhangzott,
hogy fogunk még tárgyalni, de az
egységes tételekkel nem érthetünk
egyet. Inkább azt kellene kivizsgálni, amit a diákvezér is felvetett,
hogy vannak olyan tanszékek, ahol
évekig ugyanazokat a tételeket
adják. A rendellenességeket kellene
inkább kivizsgálni, mint a magyar
tagozatot egy hátrányos intézkedéssel sújtani.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke:
– Az első alkalomhoz képest sikerült konstruktívabb légkörben tárgyalni
olyan
kérdésekről,
amelyekre korábban nem volt lehetőség. Ha elkezdődött egy építő
szellemiségű tárgyalás, mindenkinek az kell legyen az érdeke, hogy
folytatni lehessen. Amit a magyar
oktatók fenntartottak, az helyénvaló, a rektor is meg kell beszélje a
kollégáival, szóba került a főtanszékek ügye az ajánlott prekliniai tantárgyak mellett, a klinikai
tantárgyakból is és a gyógyszerészeten, ahol a legkönnyebb volna
létrehozni. Szóba került a névváltoztatás, névkiegészítés kérdése,
amihez egy szenátusi határozat és
egy újabb kormányhatározat szükséges. Beszéltünk a vizsgáztatással
kapcsolatos kérdésekről, véleményem szerint azon lehet a legkönynyebben túllépni.
Azt a kérdést tettem fel, hogy
marosvásárhelyi egyetem minősége
romlik attól, ha olyan nevet válasz-

Fotó: Bodolai Gyöngyi

tanak, amellyel a magyarok is
egyetértenek? Ettől gyengébb lesz
az orvosi képzés? Miért probléma,
milyen érdekeket és értékeket sért,
amire nem kaptam választ. Folytatni kell a tárgyalásokat, és meggyőzni a román felet arról, hogy
amit a magyarok kérnek, az helyes, törvényes, morálisan, politikailag és mindenféle szempontból
azt az elvet szolgálja, hogy magyarul akarnak tanulni a diákok,
ami nem vesz el senkitől semmit.
Még a tanévzárás előtt lesz egy
újabb tárgyalás, abban egyeztünk
meg.
Nagy Előd rektorhelyettes:
– A tárgyalások harmadik köre
részben elvi és részben technikai
részleteket tartalmazó megbeszélés
volt. Az eredményt tekintve gyakorlatilag nem tudunk felmutatni semmit, de talán az óhajok, követelések
pontosítása terén történt némi előrelépés. Megfogalmaztuk azt, hogy
a főtanszékeket illetően mi az a minimális követelmény, amit elfogadhatónak tartunk. Pontosabban
kellene tartalmazza a klinikai tantárgyak képviseletét, másrészt okvetlenül a gyógyszerészeti és a
fogászati kar oktatói is belekerülnének egy-egy önálló főtanszékbe.
Bár kezdettől nem volt témája a
megbeszéléseknek, szóba került a
névadás, ami fontos téma, ugyanis
méltánytalannak érezzük, hogy
egyoldalú névadás történt mindenfajta konzultáció nélkül. A rektor
ígéretet tett arra, hogy még a szünidő előtt lesz egy újabb tárgyalás, és
merem remélni, hogy a következő
idő arra is megfelelő lesz, hogy tanácskozni tudjon a román tagozat
képviseletével.
Szilágyi Tibor professzor:
– A rektor nem örvendett a tárgyalásoknak, minden ajánlat alól kibújt.
Amikor
konkrétan
rákérdeztünk, hogy a Miskolczy
névvel ő személyesen egyetértenee, a válasz az volt, hogy meg kell
beszélnie a kollégáival. Gyakorlatilag semmilyen előrelépés nem volt.
Hacsak nem tartjuk előrelépésnek
azt, hogy beszéltünk a dolgokról, de
én, aki 2011 óta folyamatosan tárgyalok, úgy érzem, hogy az elmúlt
nyolc évben nagyon sokszor nyíltan
beszéltünk miniszterek jelenlétében, különböző bizottságokban.
Lehet, hogy a jégkorszakhoz képest
ez nyitás, ugyanakkor attól tartok,
hogy a magabiztosság jegyében
próbálnak eljárni velünk. A rektor
tökéletesen tudja, hogy ez a pozíció
neki kedvez, mert ha semmi sem
változik, a magyar tagozat elsorvad.
Nyugodtan játszhat az időhúzásra,
hogy meg kell beszélnie a kollégákkal, és továbbra is marad a patthelyzet, mert nem éreztem a részéről,
hogy bármit is meg akarna oldani.
A magyar küldöttség előtt nem vállalt más ígéretet, csak azt, hogy a mi
kompromisszumos javaslatunkat

meg fogják beszélni a román kollégákkal. A kérdés az, hogy a román
vezetőség miért nem vette figyelembe a magyar oktatóknak a szenátushoz és a minisztériumhoz
intézett beadványát, amelyben az
egyetem kettős elnevezését kértük.
Nem kifogásoljuk, hogy egy nemzetközi hírű román tudós neve legyen az egyetem nevében,
függetlenül attól, hogy Marosvásárhelyen nem tevékenykedett. Ha a
román fél úgy érzi, hogy erre a
névre büszkék lehetnek, ám legyen.
A felvetődött magyar nevek közül –
Szentgyörgyi Albert, Csőgör Lajos
és Miskolczy Dezső – a többség
azért döntött a Miskolczy profeszszor neve mellett, mert részt vett az
egyetem alapításában, nemzetközi
híre volt és van, és hidat képezett a
magyar és a román közösség között.
Magyar állampolgár létére megtanult románul, cikkeket közölt románul, magyarul, németül, tagja volt a
román és a magyar tudományos
akadémiának is, ezért megérdemelné, hogy egyetemünk viselje a
nevét. Hogy ezt miért nem vették figyelembe, az fel sem merült. Az viszont, hogy az utóbbi nyolc évben
egyetlen minisztériumi beadványra
sem kaptunk választ, és mégis kitartunk, ez már csak hagyományőrzésnek tekinthető.
Marton László,
a diákszövetség elnöke:
– Diákrészről elmondtam, hogy a
preklinikai főtanszék egymagában
nem elég hatékony ahhoz, hogy a
magyar diákok megfelelő körülmények között tudjanak tanulni, a vizsgáztatásról pedig azt, hogy túl nagy
a diszkrepancia az egyes vonalak
között, és nem szükséges a közös
vizsgáztatás, a közös tételek, ezt
meg lehet oldani párhuzamosan is.
Kollégái a közös vizsgáztatásról
elriasztó tesztlapot mutattak, amelyen a magyarul oktató román tanár
keveréknyelven fogalmazta meg a
tesztkérdéseket, más esetekben
pontatlan volt a fordítás, és ezért
nem volt helyes a válasz. Várakozás közben a diákok arról is beszámoltak, hogy nagy a különbség a
román és magyar kurzusok között,
míg magyarul a legutolsó és legteljesebb nemzetközi szerzőgárda
által írt könyvből tanultak, és
abból kellett vizsgázniuk, addig a
román kérdéseket ugyanabból a
tantárgyból egy rég elavult könyv
alapján fogalmazták meg, amelyben mások voltak az értékek. Az is
elhangzott, hogy van olyan román
oktató, aki a rezidenseivel fogalmaztatja meg a kérdéseket, és
olyan is, aki a saját diákjaival, ami
könnyen ismertté válik a hallgatók
körében. A hirtelen összecsapott
egységesített vizsgáztatásról is
lenne mit megvitatni, amivel kapcsolatosan félszájjal a román fél is
elismerte, hogy nem mindenben
szolgálja a minőséget.
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Élet a börtön után

A szabadság fogságában

Köztudott, hogy Romániában
a börtönből szabadultak vagy
szenvedélybetegek rehabilitációja nem működik intézményesített keretek között.
Az olyan alapítványok munkáját pedig, mint a magyarózdi
Bonus Pastor Alapítvány –
amely terápiás otthonában
felvállalja ezt a hivatást –, az
állam nem finanszírozza.

Szer Pálosy Piroska

Áprilisban a képviselőház elfogadta a büntető törvénykönyv és a
büntetőeljárási törvénykönyv módosításait. Egy esetleges közkegyelem kihirdetése nyomán a
börtönkapuk újra megnyílhatnak a
bűnözők előtt is. Ha nem készítik
fel őket a börtönfalakon kívüli
életre, egy részük folytatja a bűnözői életstílust, a többi pedig a társadalom peremén sodródik az árral.
Az egyházon és a keresztény szervezeteken kívül nem sok támogatásra számíthatnak az egykori
börtönlakók. Megfelelő elszántsággal és kőkemény akarattal azonban
még a kilátástalannak tűnő helyzetből is van kiút, példa erre egy olyan
fiatalember története, aki kilenc éve
szabad ember, és azokon próbál segíteni, akik elfogadják hiteles bizonyságtételét.
Megfelelő
támogatás nélkül azonban nehezen
elképzelhetők a hasonló sikertörténetek.
Milyen útravalóval kezdheti egy
elítélt a szabad életét? Van-e jövőkép a börtönélet után? – riportunkban többek között ezekre kerestük a
választ.
Tinédzserkorában hirtelen felindultságtól vezérelve ölt embert
Bartha András Zsolt. Azt a férfit
rugdosta kimerülésig, aki őt évekig
terrorizálta. Tizenkilenc éves volt,
amikor megismerte az ország büntetés-végrehajtó intézményeiben
uralkodó körülményeket, a szabadságvesztésre ítélteket, és a húszas
éveibe lépve visszaeső bűnözőkkel
összezárva találta magát. Rendkívüli leleményességre volt szüksége
ahhoz, hogy megússza a börtönfalakon belüli terrort, és a frissen érkezettek „beiktató” verése, amelyben
minden cellatárs részt vett, ne váljék mindennapossá. A tizenhat
évből tizenegyet töltött a marosvásárhelyi, csíkszeredai, zsilavai és
nagyenyedi börtönökben, amelyek
felnőttet neveltek belőle. Szerencséjére nem bízta magát azok kezére,
akik a bűnözés minden csínját-bínját átadták volna neki. „Zsilaván
volt egy elítélt, akit aranykezűnek
becéztek, ő tanította társainak a tolvajlás bűvész módon űzött fogásait.
Úgy lopta ki a zsebemből a cigarettát, hogy észre sem vettem”
– eleveníti fel az emlékeket beszélgetőtársam. Az elhíresült zsilavai
börtönbe pedig simán csempészték
be a kábítószert olyanok, akik kábítószer-kereskedelemért voltak elítélve, és ott is folytatták a
terjesztést. Rabtársai között olyan is
volt, aki arról mesélt, hogy a gyilkosságot, amiért raboskodik, csak
magára vállalta, valójában egy befolyásos személy követte el. Jókora
összeg fejében – a családja anyagi
biztonsága érdekében – vállalta fel
a több évtizedes szabadságvesztést.
Odabent és idekint
– Mi volt a legnehezebb a börtönévek alatt? – kérdem attól, aki tinédzserként megjárta a poklok poklát.
– Az első három év volt a legkíméletlenebb – kezd a múltja kendőzetlen mesélésébe. – Kimondhatatlan, hogy mennyi agresszív emberrel, a társadalom mindenre elszánt
sötét alakjával kell megosztani egy

cellát… A harmadik évben kerültem
Nagyenyeden a munkásosztagba, és
ott 2002–2010 között egész normális társasággal dolgozhattam. A
munkáscsoportban lévő elítéltek
nem verekedtek, nem gonoszkodtak, és nagy előnye volt annak az
időszaknak, hogy szakmákat tanultam a börtön udvarán lévő fémipari
vállalatnál: marós-, lakatos-, esztergályosmesterséget sajátíthattam el,
ugyanakkor három ledolgozott nap
után egy nap szabadságot számoltak
fel. Sajnos, időközben azt a vállalatot is felszámolták.
– Az a hír járja, hogy az ország
börtönei túlzsúfoltak, de a valós
számadatokat homály fedi.
– Zsilaván 2000–2001-ben voltam, a szeptember 11-i terrortámadás híre ott jutott el hozzám. A 27
ágyas szobában több mint ötvenen
zsúfolódtunk össze, valóban embertelen körülmények között, kibírhatatlan bűzben teltek a nappalok és
éjszakák. Két személynek jutott egy
ágy, és felváltva aludtunk: egyikünk
éjjel, a másik meg nappal. Tisztálkodni hetente kétszer lehetett, és állítólag sok minden azóta sem
változott. Nagyenyeden 2005–2008
között újították fel a börtönt, így ott
már sokkal jobb körülmények között ketten voltunk egy szobában.
– Milyen útravalóval engedi útjára egy büntetés-végrehajtó állami
intézmény vezetősége az elítéltet?
– A szabadulást megelőzően bizottságok elé rendeltek, ahol eldöntötték, hogy szabadulhatok-e vagy
sem a kitűzött időpontban. Miután
megbizonyosodtam a szabadulásom
időpontjáról, öt nap maradt a felkészülésre. Az utolsó napokban egy
frissen végzett fiatal pszichológusnőhöz küldtek, aki elmagyarázta,
hogy jól kell majd viselkedni odakint. Magyarán osztotta az észt, ami
azonnal lepereg egy elítéltről, de
mindaz, amivel idekint szembesülhet egy külvilágtól évekig elzártan
élő ember, számukra valószínűleg
jelentéktelennek tűnt, pedig nem az.
– Tizenegy évi bezártság után miként lehet megélni a szabadulást követő időszakot?
– Aki egy évtizedig börtönben
van, azt lelkileg, fizikailag egyaránt
fel kellene készíteni az életre. Ott
bent mindent parancsra csináltunk,
amikor pedig kijöttem, azt sem tudtam, mit kezdjek a nagy szabadsággal. „Menj, jelentkezz annál a
rendőrnél, aki letartóztatott, majd
irány a munkaerő-elosztó” – ezt az

utasítást kaptam útravalóként. Igencsak restelltem magam a múltam
miatt, nagy volt a bűntudatom, az
utcán, ha valaki rám nézett, úgy
éreztem, tudja, honnan jöttem, így
akarva-akaratlan az italhoz fordultam…
„Hová rakjak ötven banit?”
– Milyen felkészítés kellene megelőzze a szabadulás előtti időszakot?
– Mindenekelőtt nem csak egy
órácskát szánnék a lelki problémákra. Szerintem fél évvel a szabadulás előtt kis lépésekkel kellene
elkezdeni a felkészítést. A rabok
gyerekkoráig visszamenve feltárni
a problémák gyökerét, és terápiás
céllal elbeszélgetni velük. Szerintem sokan megváltoznának, de
mivel a társadalom megbélyegzi
őket, azzal csak rásegít, hogy ne
változtassanak életmódjukon, mert
minek, ha úgyis csak sodródnak az
árral? Letartóztatásom évében, ’99ben szülővárosomban, Maroshévízen
még
nem
működött
forgalomirányító jelzőlámpa. Szabadulásom napján, amint hazafelé
igyekeztem, majdnem elütött egy
autó, mert nem vettem észre a gyalogosoknak tilosat jelző villanyrendőrt. Sepsiszentgyörgyön ez
megismétlődött. Ott is a járókelők
figyelmeztettek, hogy nem látom a
szemafort? Hát nézzem, hogy piros!
– utasítottak ingerülten a járókelők.
Erre csak annyit válaszoltam, hogy
nem vagyok idevalósi, de nagyon
szégyelltem magam a balgaságom
miatt. Édesanyámat tizenöt éves
koromban elveszítettem, így az otthon melegével a drága jó nagymamám várt. Kabaréba illő lehetett az
is, amikor nagymamával egy bevásárlóközpontba érkeztünk. Ő előrement, és mondta, vegyek el egy
bevásárlókocsit, és kövessem. Én
meg elkezdtem ráncigálni a láncokat, el akartam szakítani, bosszantott, hogy nem vagyok elég erős
ahhoz, hogy kiszabadítsam a bevásárlókocsit a láncok rabságából.
Egy vásárló szólt rám, hogy ne rángassam, hanem tegyek bele ötven
banit. Hová rakjak ötven banit? –
kérdeztem ingerülten, mire megmutatták. Úgy éreztem, mintha a
holdról pottyantam volna egy számomra teljesen idegen világba. A
másik nevetségesen fájdalmas
sztori, amely az elszigetelten élők
kinti nehézségeit tükrözi, a mozgólépcső volt, amelyre egyszerűen
nem mertem ráállni, életemben

akkor láttam először ilyesmit –
meséli, és nem tudom eldönteni,
hogy a nevetés vagy a múlt emlékeinek kínos percei nedvesítették
meg beszélgetőpartnerem csillogó
szemét.
– Elég volt az egyéni elhatározás,
vagy külső segítséggel sikerült a helyes útra térni, és most önkéntesként
személyes bizonyságtétellel segíteni
másokat?
– Szabadulásom előtt háromnégy évvel kezdtem el tapogatózni
és állást keresni, mivel eltökéltem,
hogy még egyszer nem fogok viszszakerülni a rácsok mögé. Ugyanakkor számomra egyértelmű volt,
hogy senki sem alkalmazna egy
börtönből frissen szabadult elítéltet.
Nagymamám karácsonyi csomagjában küldött református kalendáriumot, abból kimásoltam a teológiai
központok címét, és elkezdtem leveleket írogatni az erdélyi magyar
egyházközségekhez. Arra gondoltam, hogy a keresztény emberek
talán nem taszítják el a hozzám hasonlókat, és kapok egy esélyt a normális élethez. Kolozsvárról kaptam
választ dr. Molnár János egyetemi
tanártól, kialakult egyfajta kommunikáció köztünk, meg is látogatott
a börtönben. Szabadulásom után a
Bánffyhunyad melletti idősek otthonában kaptam állást, melyet feleségével,
Molnár
Irma
lelkésznővel közösen működtetnek.
Végtelenül sajnálom, hogy nem
tudtam meghálálni a támogatásukat. A feldolgozatlan események, a
múltam, a kirekesztettség érzése
miatt alkohollal oldottam a bennem
lévő állandó feszültséget, ezért egy
idő után eltanácsoltak. De akkor
sem fordítottak hátat, hanem a magyarózdi Bonus Pastor Alapítvány
terápiás központjához irányítottak.
A börtönévek és az italozás miatt
teljesen lerombolódott a személyiségem, az Úr kegyelméből azonban
a terápiás otthonban újraépítkeztem. Ehhez azonban meg kellett tanuljak viselkedni. Sajnos, az olyan
alapítványokat, mint a Bonus Pastor – amely terápiás otthonában
nyújt segítő kezet, és senkit sem
utasít el – az állam nem finanszírozza, így külföldi támogatásokból
tartják fenn. Hogy mélyen hívő emberré váltam-e? Inkább úgy fogalmaznék, hogy megtért embernek
tartom magam, aki megtanulta az
alázatot és a felebaráti szeretetet értékelni és gyakorolni. Nincsenek
nagy elvárásaim, meg tudok elégedni
azzal, amim van, amit az Úr adott…
Megtartó közösséghez tartozni
– Miként látja a börtönből szabadlábra kerülő elítéltek felkészíté-
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sét a szabad életre? – kérdeztük a
Bonus Pastor Alapítvány munkatársát, Bartha Éva klinikai szakpszichológust.
A magyarózdi drogterápiás központban főként a rehabilitációs tevékenysége során találkozott olyan
lakókkal, akiket azért ítéltek szabadságvesztésre, mert alkohol vagy
drogok hatása alatt követtek el valamilyen bűncselekményt. Büntetésük letöltését követően a család
hatására, de saját elhatározásból –
ami rendkívül fontos – jelentkeztek
a terápiás központban – fejtette ki.
Szerinte az említett kategóriára jellemző, hogy nehéz a bizalom helyreállítása, a beilleszkedés sem
megy gördülékenyen. Tulajdonképpen azon normák és standardok
mentén próbálnak továbbra is érvényesülni, amelyeket a börtönben
sajátítottak el. Ezért a rehabilitáció
során ezeket a beidegződéseket kell
leépíteni ahhoz, hogy bizalommal
tudjanak fordulni embertársaikhoz,
és merjenek beszélni azokról a legmélyebb problémáikról, amelyek
kiváltották a függőséget és a bűncselekményeket. A legnehezebb az
első lépést megtenni, akinek azt sikerül, már elindult a felépülés
útján. Elengedhetetlen, hogy az
egyénben tudatosuljon a függőség,
ugyanakkor az is, hogy a visszaesés
része lehet a függőségnek, viszont
megelőzhető, ebben pedig nagy
szerepe van az utógondozásnak. A
függőség nem egyszemélyes betegség, mert a család is érintett, hiszen
a családtagok is szenvednek. Ezért
az, aki részt vesz a rehabilitációs
programokban és az utógondozásokon, fontos, hogy a család, a rokonok, barátok támogatását élvezze,
egy megtartó közösséghez tartozzanak, ellenkező esetben kevésbé sikeres a társadalmi beilleszkedés. A
börtönökben is fontos lenne a prevenció, felvilágosító programokkal
tájékoztatni a börtönlakókat a függőségről és a gyógyulási lehetőségekről. Azokat a mechanizmusokat,
készségeket kellene fejleszteni,
amelyek révén az elítélt meg tud
küzdeni az alkohollal vagy a drogokkal. Volt rá eset, hogy börtönpszichológus egy csoport
elítélttel meglátogatta a magyarózdi
drogterápiás központot. A látogatás
célja épp az volt, hogy a függőségben szenvedő elítéltek megismerjék
a terápiás központ programjait,
hogy a szabadulásuk után tudják,
van hová fordulniuk, ha valóban
változtatni szeretnének addigi életükön – fejtette ki Bartha Éva klinikai szakpszichológus.

Fotó: Nagy Tibor
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De mi lesz a „gödörrel”?

(Folytatás az 1. oldalról)
parkolóház vagy mélygarázs, hát
ide feltétlenül! Sajnos, ilyen jellegű
beruházás nem történt, aminek
egyik oka a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a megyei tanács között 10 éve tartó pereskedés
a kórház körüli terület tulajdonjogáért. A perben nemrég ítéletet hozott
a bíróság, ezt követően a telekelés
is megtörtént, a 95396/N számú telekkönyvi kivonat szerint.
Továbbra is bizonytalanságban
A telekelés megtörtént, ám erről
homlokegyenest ellentétesen nyilatkozik a marosvásárhelyi polgármester tanácsadója, Claudiu Maior és a
Maros Megyei Tanács elnöke, Péter
Ferenc. Claudiu Maiort azt követően kerestük meg, hogy a közösségi médiában posztolta: „a
valóságtól egy lépésre van a városi
önkormányzat egyik fő beruházása,
a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház melletti parkoló 150
férőhellyel való bővítése”. A mellékelt terven látható, hogy a másfél
száz
új
parkolóhelyet
a
Vértranszfúziós Központ mellé tervezik, és amint a közleményből kiderül, az új parkolóhoz külön
bejáratot alakítanak ki, így ez nem
érinti kellemetlenül az ANL-tömbház lakóit. A városháza azt reméli,
hogy ezzel a beruházással sikerül

valamelyest enyhíteni a zsúfoltságon, és a mentőautók is könnyebben, gyorsabban célba érnek a
sürgősségi szolgálathoz – zárul a
közlemény.
Lapunknak elmondta, két különböző dologról van szó. „Egyrészt a
kórház mögötti területről, amit Lokodi Edit volt megyei tanácselnök
»elvett«, és aminek következtében
tíz évet pereskedtünk, itt első körben 30-40 parkolóhelyet alakítunk
ki, majd eljutunk a 150-ig, de ha
szükséges, akár a 300-ig is. A munkálatok egy hónapon belül elkezdődnek. Ezzel egyidejűleg nem
mondunk le a »gödörbeni« építkezésről sem, ahova multifunkcionális
központot tervezünk. Erről protokollumot írtunk alá a megyei tanáccsal.
A
városi
tanács
megszavazta, várjuk, hogy a megyei tanács elnöke velünk együtt ültesse
gyakorlatba
a
megvalósíthatósági tanulmányt,
hogy elkezdhessük a munkát” –
nyilatkozta Maior. Egy tanulmányra
hivatkozva közölte, a jelenlegi,
mintegy 200 parkolóhely mellett
legkevesebb 400 újabb helyre lenne
szükség ahhoz, hogy kulturáltan lehessen parkolni a kórház mellett.
Nehezményezte, hogy bár a városi
önkormányzat javasolta a megyeinek, hogy együtt valósítsák meg a

A „gödörbe” tervezett multifunkcionális központ látványterve

Fotó: Nagy Tibor

beruházást, azóta sem történt
semmi. „A Ciprian Dobre volt megyei tanácselnök mandátumának
utolsó évében írtuk alá a protokollumot, aki a tanács elé vitte. Azóta
sem csináltak semmit. Mutassanak
egyetlen területet, amely a marosvásárhelyi önkormányzaté, ahol
lehet építeni, és nem építettünk! A
per lezárulta után mi a részünket két
hete telekeltük be. 16 hektárról van
szó. Minden terület a mienk, a temetőig. Azért nem építünk ide emeletes parkolóházat, mert a kormány
szándéka, hogy égési sérülteket ellátó, hétemeletes kórházat épít ide, és
tekintettel kell lenni a helikopter-leszállópályára is. Erre, úgy tűnik,
most van pénz. Ha év végéig nem
történik semmi, nem indul el a folyamat, újratárgyaljuk. Mi készen állunk
arra, hogy a gödörbe egy négyemeletes mélygarázst, konferenciatermeket, kereskedelmi, közétkeztetési
egységeket magába foglaló központot építsünk” – mondta.
Míg a polgármester tanácsadója
szerint a város telekeltette a területet, a megyei tanács elnöke szerint
a város a szóban forgó telekkönyvben épületekkel szerepel. „Semmiféle területet nem telekeltettek, mert
a bírósági végzés nem ad egyértelmű választ a terület tulajdonhelyzetére. Az ügyben az egészségügyi

minisztérium álláspontját várják, illetve kormányhatározatot. A két
hete kiadott telekkönyvi kivonatban
Marosvásárhely tulajdonaként a
C12-es és C13-as épületek szerepelnek csupán, terület nem. A törvényszéki végzés sajnos nem oldja meg
a kérdést, hiszen a 19 hektárnyi terület esetében, amelyen a sürgősségi kórház épülete is található,
csupán azt törölték, hogy a Maros
Megyei Tanács a tulajdonos, ugyanakkor a megyének a tulajdonában
hagyták a »hozzá tartozó területet«,
nem részletezve, hogy mekkora felületet értenek ezalatt. És itt a probléma, mert meg kell határozni, hogy
mi számít »hozzá tartozó területnek«. Mi készítettünk egy topográfiai felmérést, amit elküldtünk az
egészségügyi minisztériumnak,
hogy döntse el a további tulajdonjogviszonyt. A szaktárca véleményezése után kormányhatározatot

(Forrás: Facebook)

kellene kiadni, amiben pontosan
megállapítják, kit mennyi illet a
»hozzá tartozó terület«-ből” – nyilatkozta a megyei tanácselnök. Péter
Ferenc hangsúlyozta, hetente tárgyal
a szaktárcával, sürgeti a döntést,
mert támogat minden olyan tervet,
amely a kórház melletti parkolási
problémát megoldaná. Azonban,
tette hozzá, amíg a tulajdonviszony
nincs rendezve, nem költhető közpénz beruházásra a szóban forgó területen, ez bűncselekmény lenne.
A fentiek alapján úgy tűnik, még
teljes a bizonytalanság a sürgősségi
kórház melletti terület ügyében, és
ha a szaktárca véleményezése, illetve
az ennek alapján elfogadásra kerülő
kormányhatározat nem tetszik a városi önkormányzatnak, akár újabb
per is lehet az ügyből. Ami ismét időveszteség lenne, a zűrzavaros állapotok továbbra is maradnának. Ezt
pedig senki nem akarhatja…
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Vasile Miriuţă
a Kisvárda vezetőedzője

Szerkeszti: Farczádi Attila

A korábbi magyar válogatott Vasile Miriuţát nevezték ki a Kisvárda
Master
Good
labdarúgócsapatának új vezetőedzőjévé.
„Játékosként nagyon megkedveltem Magyarországot, 1996 óta
élek itt a családommal, azóta mindig is a választott hazámban szerettem volna dolgozni. Győrön kívül
nem kaptam máshol lehetőséget,
ott pedig négy éve úgy végződött
a történet, hogy kizárták a csapatot az élvonalból. Újabb esélyt
azóta nem kaptam, ám dolgozni
akartam, nem pedig a kanapén
ücsörögni, így elfogadtam a
román csapatok felkérését” –
mondta a román születésű tréner,
aki legutóbb a Hermannstadtot
irányította, a nagyszebeni csapat
nemrégiben osztályozón vívta ki
az élvonalban maradást (a Kolozs-

vári U ellenében). Az 50 éves
szakember arról is beszélt, hogy
néhány napot pihent, mert fárasztó
idény van mögötte. Elmondása
szerint sok magyar meccset látott
az elmúlt bajnokságból, néhány
kisvárdait is, a felkészülés mai
kezdetéig pedig alaposan tanulmányozta a felvételeket. Hozzátette,
nagy változás nem várható a keretben.
Kondás Elemérrel kezdte első
élvonalbeli idényét az újonc Kisvárda, őt két vereség után Dajka
László váltotta, akinek irányításával a kilencedik helyen zárt a
csapat, azaz megőrizte élvonalbeli tagságát. A szakember viszont – bár a klub kötelékében
marad – nem folytatja vezetőedzőként, helyére érkezett Miriuţă,
de a stáb további tagjai nem változnak.

Czimbalmos Ferenc Attila

Ferencz igazgató, Kovács István aligazgató) jóvoltából.
A két csapat:
* Szovátai Oktatók: Fábián Zoltán – kapus, Kovács István, Soós
Levente, Soós Zsigmond (csapatkapitány), id. Soós Zsigmond, Kozomos Lajos, Gáll Csaba, Péter Huba,
Csoma Ferenc és Lăurean Baia –
mezőnyjátékosok;
* Besztercei Betyárok: Budai
György (Bethlen) – kapus, Székely
Árpád (Bethlen), Kovács Szabolcs
(Retteg), Antal Attila (Beszterce),
Deák Zoltán (Beszterce), Vajda
Szilárd (Beszterce, csapatkapitány)
és Márton Roland (Beszterce) –
mezőnyjátékosok. A baráti találkozón nem lehetett jelen Nagy Zoltán
(Magyardécse) és Kerekes Zoltán
(Beszterce).
A Betyárok egyik legjobbja,
Vajda Szilárd, a Dribli Focisuli
besztercei gyerekedzője elmondta,
hogy kiváló kapcsolatot ápolnak a
Szovátai Oktatókkal, és nagyon örvendenek, hogy évi rendszerességgel megrendezhetik ezeket a
találkozókat.

Szovátán a Besztercei Betyárok

Szovátára látogattak a Besztercei
Betyárok. Riadalomra semmi ok, a
név alatt Beszterce megyei magyar
értelmiségieket tömörító kispályás
labdarúgócsapat értendő, amely
már tíz éve baráti kapcsolatot ápol
a szovátai tanárok közösségével,
akikkel az Educatio kupáért az
utóbbi években éppen a fürdővárosban kiírt országos tornán is rendszeresen találkoztak, de évente
külön is összejönnek, vendégként
is, házi-gazdaként is.
A kapcsolat ápolásában szovátai
részről jelentős szerepet játszanak
a Domokos Kázmér Óvoda, Általános Iskola és Szakközépiskola vezetői, akik ezúttal is kitettek
magukért. Miután a fürdővárosi
tanintézet alsó sporttermében barátságos mérkőzésen összecsaptak a
felek, és a hazaiak diadalmaskodtak, együtt ünnepelték meg a barátságot, másnap pedig babgulyásos
ebéden vettek részt a két csapat játékosai a Domokos Kázmér Iskolaközpont vezetőségének (Vass

vereség kivételével (amikor a tartalékok játszottak)
minden hivatalos mérkőzését megnyerte a 2018-2019Feljutott a 3. ligába a Marosvásárhelyi CSM labda- es idényben.
rúgócsapata, amelynek gyakorlatilag formaságot kelEredményjelző
lett teljesítenie a péterfalvi visszavágón, Fehér megye
A labdarúgó 3. ligába jutásért kiírt osztályozó
bajnoka ellen, miután a hazai mérkőzést 6-0-ra megpárharcok visszavágóinak eredményei (zárójelben
nyerte.
A péterfalviak egyébként már az első találkozó után az összesített eredmény, kiemelve a továbbjutott
elismerték, hogy túlságosan kemény dió a számukra csapatok): Viitorul Albeşti (Botoşani) – Bákói CSM
egy négy volt 1. ligás játékost felvonultató csapat, így (Bákó) 1-1 (0-5), Németvásári Ozana (Német) – Via visszavágón már csak azt akarták, hogy ne valljanak itorul Liteni (Suceava) 1-2 (4-1), Moldova Cristeşti
szégyent. Ez pedig sikerült is nekik, hiszen a maros- (Jász) – Huşana Huşi (Vaslui) 0-3 (hivatalból, a
vásárhelyi csapat sem erőltette a szükségesnél jobban. Moldovának nincs jogi személyisége, így nem inAnnyira azért mégis, hogy idegenben is megnyerje a dulhat a 3. ligában), Nyirsidi Unirea (Szilágy) – Sümeccset, igaz, szorosabb eredménnyel, 3-2 arányban. lelmedi Viitorul (Máramaros) 2-0 (2-2), Óradnai
A CSM főleg a második félidőben engedett egy picit Minerul (Beszterce-Naszód) – Szatmárnémeti CSM
ki, miután Candrea góljával vezetéssel vonult szünetre. (Szatmár) 1-1 (0-5), Váradszentmártoni CSC
Ennek következtében a házigazdák egyenlítettek, és (Bihar) – Szászfenesi CS (Kolozs) 2-0 (2-0), SellFerfelea gólja után még egyszer. Végül egy öngól fosz- emberki Viitorul (Szeben) – Gyergyószentmiklósi
totta meg Péterfalvát attól, hogy az idény első pont- Jövő (Hargita) 2-1 (3-2), Zernyesti Olimpic
veszteségét okozza a CSM-nek, amely így a megyei (Brassó) – Zágoni Kitartás (Kovászna) 3-2 (1-2),
kupaszakaszban Segesváron büntetőkkel elszenvedett Péterfalvi Sportul (Fehér) – Marosvásárhelyi
CSM (Maros) 2-3 (0-6), Kisbecskereki Fortuna
Jegyzőkönyv
(Temes) – Kiskrassói Voinţa (Krassó-Szörény) 6-1
Labdarúgó osztályozó párharc a 3. ligába ju(2-0), Hátszegi Retezatul (Hunyad) – Pécskai Progtásért, visszavágó: Péterfalvi Sportul – Marosresul (Arad) 0-1 (1-2), Gilortul Târgu Cărbuneşti
vásárhelyi CSM 2-3 (0-1)
(Gorj) – CS Strehaia (Mehedinţi) 3-0 (1-2), Viitorul
Gólszerzők: Afrapt (54.), Lăcătuş (85. – bünDăeşti (Vâlcea) – Real Bradu (Argeş) 6-1 (2-1),
tetőből), illetve Candrea (30.), Ferfelea (72.),
Tractorul Cetate (Dolj) – Unirea Brânceni (TeleorGavriluţă (87. – öngól).
man)
1-0 (0-0), Gloria Corneşti (Dâmboviţa) –
Péterfalva, Május 1 stadion. Vezette: Claudiu
CSM Slatina (Olt) 1-2 (0-2), Bukaresti Carmen –
Gaitin (Temesvár) – Casian Băla (Arad), Alin
Mostiştea Ulmu (Călăraşi) 1-2 (3-3), Viitorul PanBotaş (Temesvár). Ellenőr: Teodora Albon (Kotelimon (Ilfov) – Recolta Gheorghe Doja (Ialomiţa)
lozsvár), Melian Nădăşan (Cege).
0-0 (0-2), CS Blejoi (Prahova) – AS Mihai Bravu
Péterfalva: Lepădat – G. Oltean, Cutean, Şte(Gyurgyevó) 2-0 (3-0), Fotbal Team Săgeata
fan, Ignat, Ludwig, Buligă, Ianc, Bălaş, Lăcătuş,
(Bodza) – Galaci Universitatea Dunărea de Jos
Afrapt (Dobre, C. Popa, Samoilă, Stancu, Gav(Galac) 0-3 (1-2), Mausoleul Mărăşeşti (Vrancea)
riluţă, Cristea, Mărginean).
– Viitorul Ianca (Brăila) 0-3 (1-5) (a házigazdák
Marosvásárhelyi CSM: Husar – Morar,
nem biztosították a mentőautót), Poseidon LiCandrea, Birtalan, Caliani, Inţa, Iliescu, Petra,
manu-2 Mai (Konstanca) – Pescăruşul Sarichioi
Chîrlejan, Astafei, Ferfelea (Alexa, Deák, D.
(Tulcea)
6-1 (2-1).
Miclea, Demian, Rusu, Miclean, Iuşan, Lászó).
Bálint Zsombor

László Csaba: Európai embernek tartom magam

megkerestek, de én a szívemre hallgattam. A sepsiek már két évvel
ezelőtt szívesen láttak volna, érdekes, hogy Diószegi László elnök
úrral a DAC edzőjeként Dunaszerdahelyen találkoztam először.
Akkor a családom miatt a Dundee
Unitedet választottam, mert előtte
sokat voltam távol a szeretteimtől.
Viszont már akkor ígéretet tettem,
ha legközelebb úgy alakul, akkor
– A sepsieken kívül voltak más igent mondok, és betartottam a
szavam.
ajánlatai is?
– Elégedett csapata eddigi felké– A varsói Legia komolyan érdeklődött irántam, és Dániából is szülésével?

Júniustól László Csaba irányítja a labdarúgó 1. ligában
szereplő Sepsi OSK labdarúgócsapatát. Az 54 esztendős
székely edzővel telefonon készített interjút az Új Szó című,
Pozsonyban megjelenő lap
(László Csaba korábban a felvidéki DAC csapatánál dolgozott, innen az érdeklődés – a
szerk.).

Fotó: a Marosvásárhelyi CSM közösségi oldala

Két újabb játékos a háromszéki keretben
További játékosleigazolásokat jelentett be a Sepsi OSK labdarúgócsapata az előző napokban. Ioan Andrei Dumiter a Temesvári
Ripensia csapatától érkezett, a 20 éves csatár 4 évre szóló szerződést
írt alá a székelyföldi klubbal. Egy idegenlégiós is aláírt: az osztrák
Michael Blauensteiner 24 éves, jobbhátvéd poszton szerepel, legutóbb a Bécsi Austriát erősítette. Mindkét játékos az ausztriai edzőtáborban csatlakozott a csapathoz.

– Sok futballista csak kölcsönben
volt nálunk, ezért tizenegyen – köztük több húzóember – távoztak, így
teljesen új csapatot kell építeni. Már
második hete gyakorolunk, lassan
alakul az együttes, ha még sikerül a
három kiszemeltünket leigazolni,
akkor elégedett leszek.
– Milyen céllal vágnak majd neki
a bajnokságnak?
– Szeretnénk stabil középcsapattá válni. A sepsi csapat történelmi eredményt ért el azzal, hogy
hatodik lett, és bejutott a felsőházba, ezt az eredményt szeretnénk
megismételni.
– A családja is követte Erdélybe?
– Nem, ők továbbra is Skóciában
maradtak. Európai állampolgárnak
tartom magam, az a szép benne,
hogy Németországba, Skóciába,
Magyarországra, Erdélybe és a
Csallóközbe is hazamegyek.

– Eddigi klubjai közül a Sepsi áll
a legközelebb a szívéhez?
– Az, hogy Sepsiszentgyörgyön
edzősködhetek, több mint felemelő érzés. Rendkívül büszke
vagyok arra, hogy a Jóisten megadta nekem, hogy dolgozhattam a
Ferencvárosnál és a magyar válogatottnál, amelyeknek kiskoromtól szurkolok. Később a felvidéki
futball fellegvárának számító
DAC-ot irányítottam, most meg a
Sepsi trénere lehetek, amely a határon túli magyarság másik szimbóluma.
– Figyelemmel kíséri még a DAC
szereplését?
– Igen, rendszeresen követem a
dunaszerdahelyiek eredményeit. A
DAC továbbra is a szívem csücske.
Rengeteg barátra leltem a Csallóközben, ahol remek emberek élnek,
és örömmel tölt el, hogy oda is ha-

zamehetek. Rossz helyzetben, kieső
helyen voltak a sárga-kékek, amikor
átvettem őket, de leraktuk a csapat
alapköveit, ami a legnehezebb feladat. Sajnos, az építkezésben már
nem vehettünk részt, ennek ellenére
nincs bennem tüske, örömmel gondolok vissza a Dunaszerdahelyen
eltöltött időszakra. Sok sikert kívánok a csapatnak!
– Mit szól a magyar válogatott
Eb-selejtezős teljesítményéhez?
– Le a kalappal a nemzeti csapat
előtt, amely a rossz nyitány után
zsinórban háromszor nyert, és így
jó pozícióba került. A horvátok és a
walesiek elleni siker nagy bravúrnak számít. Szép lenne, ha így végződnének a küzdelmek. Nagyon
kiegyensúlyozott a csoport, és még
abban sem vagyok biztos, hogy a
vb-ezüstérmes horvátok végeznek
az élen.
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Közel a román elődöntős szereplés az U21-es futball-Eb-n

Angliát is legyőzte Románia az
Olaszországban és San Marinóban
zajló U21-es labdarúgó-Európabajnokságon. A sokáig gól nélküli
találkozó az utolsó negyedórában
vált igazán érdekfeszítővé, amikor
Eredményjelző
U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság, csoportkör:
* A csoport, 2. forduló: Spanyolország – Belgium 2-1, Olaszország – Lengyelország 0-1; 3.
forduló: Belgium – Olaszország
1-3, Spanyolország – Lengyelország 5-0; a csoport végeredménye: 1. Spanyolország 6 pont
(8-4), 2. Olaszország 6 (6-3), 3.
Lengyelország 6 (4-7), 4. Belgium 0.
* B csoport, 2. forduló: Dánia –
Ausztria 3-1, Németország –
Szerbia 6-1; az állás: 1. Németország 6 pont, 2. Dánia 3 (4-4),
3. Ausztria 3 (3-3), 4. Szerbia 0.
Az elődöntőbe a három csoportgyőztes, valamint a legjobb csoportmásodik jut be.

A C csoport állása
2
2
0
1. Románia
2. Franciaország 2
2
0
3. Anglia
2
0
0
4. Horvátország
2
0
0

nem kevesebb, mint hat gól született: a románok kétszer is előnyhöz
jutottak, az angolok pedig mindkétszer szinte azonnal egyenlítettek. A
végére azonban elfogytak a szigetországiak, és ellenfelük utolsó két
találatára már nem maradt erejük
válaszolni.
Nyolcezer román szurkoló buzdította a cesenai stadion lelátóiról a
Mirel Rădoi irányította alakulatot,
amelyből elsőként Ianis Hagi tette
próbára az angolok kapusát, Hendersont, majd Ivannak sikerült az
ellenfél védői mögé kerülnie, de
mintegy hét méterről mellé lőtt. Következett Man lehetősége és egy
újabb Henderson-bravúr, aztán az
angolok fokozatosan átvették az irányítást, és a helyzetek sem maradtak el, elsősorban távoli lövésekkel
kísérleteztek, illetve szabadrúgásból próbálták bevenni Radu kapuját, de ezek rendre célt tévesztettek.
Szünet után, akárcsak a nyitányon, újra Ianis Hagié volt az első
gólszerzési kísérlet. Az angolok játékán ezután érződni kezdett, hogy
számukra kötelező a
siker, hiszen a franciák elleni vereség
0 8-3 6 után ha nem szerzik
0 3-1 6 meg a három pon2 3-6 0 tot, azonnal búcsút
2 1-5 0 inthetnek elődöntős
álmaiknak. Ennek

megfelelően nyomasztó mezőnyfölényt alakítottak ki,
Radu kétszer is látványosan védett.
Idő kérdésének tűnt,
hogy mikor hajol
meg a nagy nyomás
alá helyezett román
védelem, így a
másik
kapunál
Coman által kiharcolt büntető mindenkit váratlanul
ért. A tizenegyest
Puşcaş higgadtan értékesítette (1-0), az
angolok helyzete
drámaivá vált. Aidy Boothroyd szövetségi kapitány azonnal lépett,
szélső védőjét támadóra cserélte,
csapata pedig három perccel később
egyenlített: Gray kilőtte a hosszú
sarkot, Radu csak beleérni tudott,
hárítani nem (1-1). Azt hihettük
ekkor, hogy lélektani előnyhöz jutnak ezzel az angolok, de nem így
történt, mert egy kószán előrevágott
labdát elügyetlenkedett az ellenfél
védelme, a játékszer Ianis Hagihoz
jutott, aki gyors ütemben cselezett
egyet, majd a jobb alsó sarokba
küldte (2-1). Megint ünnepelhetett
a népes román szurkolótábor, de
nem sokáig, Abraham ugyanis az
újrakezdés után azonnal egyenlített

Football Insider: az Arsenal ajánlatot tett Szoboszlai Dominikért

A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal kilencmillió fontos (47,6 millió lej)
ajánlatot tett a Red Bull Salzburgnak Szoboszlai Dominik magyar
válogatott labdarúgó játékjogának
megvásárlásáért.
A szerdai cikk szerint a londoni
klubnál régóta figyelemmel kísérik
a 18 éves támadó középpályás fejlődését. Szoboszlai iránt a Borussia
Dortmund, a Lazio és a Juventus is
élénken érdeklődik, az Arsenal

Fotó: UEFA

(2-2). Okkal tette fel a kérdést ekkor
a sportági szövetség honlapjának
krónikása: uraim, mi történik itt?
Mindenki a hátralevő másodperceket számolta, számolgatta, hogy
melyik a jó eredmény, mi történik
döntetlen esetén, amikor Coman váratlanul lövésre szánta el magát,
ezzel pedig leginkább az angol kapust lepte meg, aki nem mindennapi
potyagólt kapott (3-2). Aztán –
hogy senki ne mondhassa, csak
ilyent tud – Coman kicsivel később
egy bődületes lövést is eleresztett,
amire Hendersonnak nem volt –
nem lehetett – reakciója (4-2).
A csoport másik mérkőzésén:

pedig már idén nyáron szeretné kivásárolni ausztriai szerződéséből,
de klubjának célja a csoportkörbe
kerülés a Bajnokok Ligájában, ezért
leghamarabb a téli szünetben válnának meg tőle.
A Football Insider a világ egyik
legkeresettebb tizenéves futballistájának nevezi a székesfehérvári születésű és nevelésű Szoboszlait, aki
az előző idényben bekerült az osztrák bajnok Salzburg felnőttcsapatába, és bemutatkozott a magyar
felnőttválogatottban,
amelyben
eddig négyszer lépett pályára.
A mértékadó transfermarkt.com

Copa América: Brazília csoportelsőként jutott tovább

Brazília már az első félidőben háromgólos előnyt szerzett Peru ellen,
és végül 5-0-ra meg is nyerte utolsó
csoportmérkőzését a Copa Américán. A házigazda selecao csoportelsőként jutott be a legjobb nyolc
közé, mögötte pedig Venezuela lett
a másik biztos továbbjutó, mivel a
szombati játéknap másik meccsén
3-1-re legyőzte Bolíviát. Peru sorsa
a többi kvartett hátralévő találkozóitól függ.
A brazilok korán megnyugtatták
a Sao Pauló-i közönséget, hogy nem
jár úgy, mint néhány nappal korábban a salvadori, amelynek nem jutott egyetlen árva gól sem. Ezúttal
már az első húsz percben született
kettő, mégpedig a maga nemében
két különleges találat.
A 12. percben Casemiro egy szögletet követő „flipperezés” után fejelt
nagyjából a gólvonalról a kapuba –
(1-0, ez volt a Real Madrid légiósának első gólja a válogatottban) –,

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Eredményjelző
Labdarúgó Copa America, csoportkör:
* A csoport, 2. forduló: Bolívia – Peru 1-3, Brazília –
Venezuela 0-0; 3. forduló: Brazília – Peru 5-0, Venezuela – Bolívia 3-1; a csoport végeredménye: 1. Brazília 7 pont, 2. Venezuela 5, 3. Peru 4, 4. Bolívia 0;
* B csoport, 2. forduló: Kolumbia – Katar 1-0, Argentína – Paraguay 1-1; az állás: 1. Kolumbia 6 pont,
2. Paraguay 2, 3. Katar 1 (2-3), 4. Argentína 1 (1-3);
* C csoport, 2. forduló: Chile – Ecuador 2-1, Uruguay
– Japán 2-2; az állás: 1. Chile 6 pont, 2. Uruguay 4,
3. Japán 1, 4. Ecuador 0.
A csoportkörből az első két helyezettek, valamint a
két legjobb csoportharmadik jut tovább a negyeddöntőbe.
A negyedik amerikai gólt szerző Christian Pulisic
és Kevan Leon George csatája. Fotó: Gold Cup

majd a 19. percben Roberto Firmino
úgy lépett bele Pedro Gallese kapus
előreívelési kísérletébe, hogy lábáról
a labda a kapufára pattant, onnan
visszahullott elé, és ha már így alakult, egy csellel elfektette szegény
kapust, s a kapuba passzolt (2-0).

Peru válogatottja már ekkor a
padlóra került, de ez nem érzékenyítette el a brazilokat, akik Everton
rövid sarkos lövésével még a szünet
előtt megszerezték a harmadik góljukat (3-0). A második félidőben
Dani Alves egy gyönyörű összjátékot fejezett be védhetetlen, közeli
bombával (4-0), majd a végjátékban
a csereként beálló Willian is szerzett
egyet (5-0).
Gabriel Jesusnak ugyanez nem sikerült, mert a saját maga kiharcolta
büntetőt kihagyta – az első félidő
tragikus hőse, Gallese, megérezve

az irányt, kiütötte a kapu jobb
oldalába tartó félmagas lövést, írta beszámolójában az
NSO.
A csoport másik mérkőzésén, Belo Horizonte-ban már a
második percben beakadt Darwin Machis fejese, majd a fordulás után lőtt is egy gólt a
spanyol Cádiz légiósa. Bolívia
szépített ugyan, de Josef Martínez fejesével Venezuela visszaállította
a
kétgólos
különbséget, és sikerével biztossá tette a továbbjutását.

Jegyzőkönyv
U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság, C csoport, 2. forduló:
Anglia – Románia 2-4 (0-0)
Cesena, Dino Manuzzi stadion,
vezette: Andreas Ekberg (svéd).
Gólszerzők: Demarai Gray (79.),
Tammy Abraham (87.), illetve
George Puşcaş (76 – büntetőből),
Ianis Hagi (85.), Florinel Coman
(89., 90+3.).
Sárga lap: Tomori (90.), illetve
Băluţă (47.), Puşcaş (77.),
Coman (90+4.).
Anglia: Dean Henderson – Jay
Dasilva (77. Tammy Abraham),
Jake Clarke-Salter, Jonjoe
Kenny, Fikayo Tomori – Kieran
Dowell, Harvey Barnes (46.
Ryan Sessegnon, 57. Phil
Foden), Demarai Gray – Mason
Mount, Dominic Calvert-Lewin,
James Maddison.
Románia: Ionuţ Andrei Radu –
Cristian Manea, Ionuţ Nedelcearu, Alexandru Paşcanu, Florin-Bogdan Ştefan – Tudor
Băluţă, Alexandru Cicâldău –
Dennis Man (74. Vlad Dragomir), Ianis Hagi (87. Dragoş Nedelcu), Andrei Ivan (63. Florinel
Coman) – George Puşcaş.

Franciaország – Horvátország 1-0.
A román csapat következő mérkőzését ma 22 órai kezdettel játssza
Franciaország ellen (TV: TVR 1,
TVR HD). Ezzel egy időben Horvátország Angliával találkozik.

szerint a támadójátékos becsült
piaci értéke jelenleg 12 millió euró
(56,8 millió lej), de a The Sun információja szerint az Arsenal 15
millió fontot (79,3 millió lej) is hajlandó lenne fizetni érte. A brit lap
szerint Unai Emery vezetőedző az
eddiginél szűkebb költségvetéssel
dolgozik idén nyáron, amely korlátozta a lehetőségeit, ez növeli Szoboszlai esélyeit.
A játékost a The Guardian 2017
októberében, a goal.com pedig idén
márciusban a világ legtehetségesebb labdarúgói közé sorolta a korosztályában.

Arany-kupa: két forduló
után eldőlt a továbbjutás
a D csoportban

Az Egyesült Államok és Panama válogatottja is sima győzelmet aratott a labdarúgó Arany-kupa D csoportjában, így
az utolsó forduló eredményétől függetlenül mindketten bejutottak a negyeddöntőbe.
CONCACAF Arany-kupa, csoportkör:
* A csoport, 2. forduló: Kuba – Martinique 0-3, Mexikó – Kanada 3-1; az
állás: 1. Mexikó 6 pont, 2. Kanada 3 (53), 3. Martinique 3 (3-4), 4. Kuba 0;
* B csoport, 2. forduló: Nicaragua –
Haiti 0-2, Costa Rica – Bermuda 2-1; az
állás: 1. Costa Rica 6 pont (6-1), 2.
Haiti 6 (4-1), 3. Bermuda 0 (2-4), 4. Nicaragua 0 (0-6);
* C csoport, 2. forduló: Salvador – Jamaica 0-0, Honduras – Curacao 0-1; az
állás: 1. Jamaica 4 pont (3-2), 2. Salvador 4 (1-0), 3. Curacao 3, 4. Honduras
0;
* D csoport, 1. forduló: Panama – Trinidad és Tobago 2-0, Egyesült Államok
– Guyana 4-0; 2. forduló: Guyana – Panama 2-4, Egyesült Államok – Trinidad
és Tobago 6-0; az állás: 1. Egyesült Államok 6 pont (10-0) – már továbbjutott,
2. Panama 6 (6-2) – már továbbjutott, 3.
Guyana 0 (2-8), 4. Trinidad és Tobago
0 (0-8).

Afrika-kupa: pontszerzéssel mutatkozott be az újonc

Roberto Firmino (lent, középen) furcsa góljával gyakorlatilag a 19. percben eldőlt a meccs.
Fotó: AFP

Madagaszkár 2-2-es döntetlent harcolt ki Guinea ellen az Egyiptomban zajló labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája szombat késő esti
mérkőzésén, azaz pontszerzéssel tette emlékezetessé bemutatkozását a kontinenstornán. Nigéria és némi meglepetésre Uganda
győzelemmel kezdte szereplését.
Afrika-kupa, eredmények:
* A csoport: Egyiptom – Zimbabwe 1-0,
Kongói DK – Uganda 0-2;
* B csoport: Nigéria – Burundi 1-0, Guinea
– Madagaszkár 2-2.

Madagaszkári gólöröm Alexandriában. Fotó: AFP
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Európa Játékok Minszkben

Október 5-én kezdődik
a kosárlabda-bajnokság

Bálint Zsombor
Leszögezte a 2019-2020-as kosárlabdaidény mérkőzéseinek időpontját a sportági
szövetség igazgatótanácsa. Az idény struktúrája hasonló a tavalyihoz, bár még vannak
kérdőjelek. Ami biztos: az első bajnoki fordulót október 5-én rendezik.
A hivatalos idény azonban korábban,
szeptember 21-én rajtol, amikor a Szuperkupa-döntő lesz a bajnok Nagyvárad és a
kupagyőztes Nagyszeben között. Igaz, ez az
időpont nem végleges, hiszen könnyen előfordulhat, hogy az európai kupák selejtezőivel egy időre esik, akkor pedig módosítani
kell. A tartalék időpont október 2-a. A szezon a Románia-kupa első körének odavágóival folytatódik, szeptember 25-én, míg a
visszavágókat 28-án rendezik. A kupával
kapcsolatosan még felmerül néhány kérdőjel, hiszen a 2020. február 8-9-ére beütemezett négyes döntő elé nem kevesebb, mint
négy selejtező kört iktattak be. A másodikat
október 16-ára és 23-ára, a harmadikat november 6-ára és 13-ára, míg a negyediket
december 28-ára és január 8-ára. Márpedig
az idén csak 16 csapatos lesz a Nemzeti
Liga, és nem világos, hogy az 1. ligás csapatokat is (amelyeknek a száma még nem

Bálint Zsombor

ismert) várják-e a rajtnál. Az előző idény
kivételével, amikor minden egyes klub
egyetlen – értékcsoportokra osztott – ligában játszott, korábban csak az élvonalban
szereplő klubok indultak a kupában is, és a
logikus az lenne, ha most sem lenne másként. Nem másért, de az 1. ligás csapatoknak meg van tiltva a légiósok
foglalkoztatása, és ez behozhatatlan hátrány
az élvonali klubokhoz képest. 16 résztvevőnek pedig már három selejtező kör is
soknak tűnik...
A bajnokság az A és B értékcsoportokban
október 5-én kezdődik, rendszeresen hétvégén rendezett fordulókkal. Az első szünetet
hét forduló után iktatták be a válogatott
mérkőzésekre fenntartott FIBA-ablak idejére. A bajnokság három héttel később, december 8-án folytatódik, a naptári év
végéig összesen tíz fordulót játszanak le. A
folytatás nagyon korai, január 4-én lépnek
pályára a csapatok a 11. forduló keretében,
és január végéig befejeződik az alapszakasz. A középszakasz első fordulóját február 1-jén játsszák, ezt követően azonban
vagy folytatják még a következő szerdán,
vagy csak a kupa négyes döntője, az all
star-gála és az újabb FIBA-ablak után, március 1-jén. A középszakaszban, amely április 16-án zárul, két hétközi
fordulót is beiktattak. A rájátszás rajtját április 22-ére tervezik, míg a döntő sorozat
leghamarabb május 30-án,
legkésőbb június 4-én zárul.
A sorsolást július 29-ére
tűzték ki, addig azonban el
kell dőlnie, hogy mely csapatok lesznek ott a rajtnál,
ugyanis a Temesvári SCM és
a Galaci Phoenix indulása továbbra is kérdéses. Eredetileg
a két klubnak június 15-éig
kellett volna rendeznie a tartozásait, a legutóbbi igazgatótanácsi ülésen azonban július
1-jéig további haladékot kapFotó: Nagy Tibor tak.

CSM – hogyan tovább?

Sikeres évet zártak a Marosvásárhelyi CSM tavaly augusztusban
létesített labdajáték-szakosztályai.
Gyakorlatilag minden sportágban
teljesítették a célkitűzést, amely a
legtöbb esetben a feljebb lépés volt,
ez azonban igen nagy kihívás elé állítja a következő idénytől a klubot.
Labdarúgásban, kosárlabdában, teremlabdarúgásban és röplabdában
feljebb léptek a csapatok, és ezzel
jelentősen nőni fognak a költségek
is. Vízilabdában a tavalyi eredmény
javítása érdekében szintén több
pénz kellene, míg a sorból némileg
kilógó női kézilabdában az új
idényben ugyancsak a magasabb
szintre jutás az elvárás, és ez sem
valósulhat meg megfelelő támogatás nélkül.
Lesz-e vajon mindehhez elég
pénz? Ez jelenleg a legégetőbb kérdés. Tény, hogy a marosvásárhelyi
tanács jelentős összeget különített
el a klub számára, azonban ennek a
folyósítása a költségvetési gondok
miatt akadozott az elmúlt időben is,
továbbá a kormány költségvetési
politikája anyagi forrásokat vont el
a helyhatóságoktól, így nehezen
lehet biztosítani a teljes összeget.
Továbbá a klub képviselői is több
esetben hangoztatták, a város költségvetéséből biztosítani tudják a
működéshez szükséges alapot,
azonban a magas szintű teljesítményhez szükséges összegeket magántámogatóktól kell az egyes
szakoszályoknak megszerezniük.
Az alapkérdés így tehát az, hogy
van-e magánpénz Marosvásárhelyen a sport támogatására, márpedig

az előző évek tanúsága szerint nagyon nehéz az ilyen pénz felkutatása.
Egyre
hangsúlyosabb
vélemény, hogy a városnak, a
CSM-nek meg kell találnia azokat a
sportágakat, amelyeket kiemelten
támogat, a többinek pedig a működéshez szükséges minimumot biztosítja. De melyek legyenek azok?
Ha az utóbbi időszak nézőszámát
nézzük, meglepő módon a kézilabda vezet, az egyetlen szakosztály, amelynek nem sikerült a
feljutás az élvonalba, és amely az
osztályozó tornán azt mutatta, hogy
nem is nagyon érdekelt benne az
idén.
Közismert, hogy a klub keretében a labdarúgás politikai támogatottsága a legnagyobb. A csapat
könnyedén nyerte a 4. ligát, feljutott
a harmadosztályba, és egy újabb
szinttel feljebb lépés sem tűnik bonyolultnak. Onnan azonban exponenciálisan nőnek majd a
költségek…
Szintén magas a politikai támogatottsága a női röplabdának, hiszen maga a klubelnök, Constantin
Copotoiu kedvenc sportágáról van
szó. Ebben az esetben is a tavalyihoz képest sokszoros költségvetésre
van szükség ahhoz, hogy a csapat
ismét elérje az európai kupaszereplés szintjét.
Az egykor jelentős politikai háttérrel rendelkező kosárlabda esetében már sokkal bonyolultabb a
kérdés. A sportágat támogató lobbi
talán még elég erős ahhoz, hogy feljuttassa a férficsapatot az A értékcsoportba, de belátható időn belül
aligha lesz ismét annyi pénz, hogy
a bajnokságért küzdhessen, mint
néhány éve. Még csekélyebb az

Elkezdődött Minszkben a 2. Európa Játékok,
amelyen a négy évvel ezelőtti bakui rendezvényhez képest kevesebb a sportoló, kisebb a
pompa, de vannak sportágak, ahol tokiói kvótához lehet jutni egy jó szerepléssel. Az európai
játékok a legfiatalabb olyan multisportesemény,
amelyet az ötkarikás mozgalom égisze alatt rendeznek. Minszkbe 3700 sportoló érkezett.
Négy éve Bakuban az első játékok szinte
olimpiai felhajtás mellett zajlottak, a második
kiírásnak azonban nehéz volt rendezőt találni.
Először Hollandia jelentkezett házigazdának, de
még a bakui játékok alatt visszalépett. Később
az oroszok jelezték, szívesen otthont adnának a
rendezvénynek, de a doppingbotrányok miatt
ők sem élhettek a lehetőséggel, így végül
Minszk fogadta be az európai játékokat.
A 2023-as rendezvény megrendezésére csak
Krakkó jelentkezett, de az előzményeket figyelembe véve még az sem biztos, hogy végül
tényleg a lengyel városban lesz négy év múlva
az európai játékok.
Az is a rendezvény ellentmondásos megíté-
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lésére utal, hogy a négy évvel ezelőttihez képest
több sportág is kihullt a programból: az úszás,
a műugrás, a műúszás, a vívás, a taekwondo, a
triatlon, a röplabda és a vízilabda, miközben
például a vívóknak ugyanezen a héten zajlik az
Eb-jük Düsseldorfban.
Minszkben így íjászatban, atlétikában, tollaslabdában, 3x3-as kosárlabdában, strandfociban,
ökölvívásban, országúti és pályakerékpározásban, tornában (öt különböző szakágban), cselgáncsban, karatéban, birkózásban, szambóban,
lövészetben, asztaliteniszben és kajak-kenuban
avatnak majd bajnokokat, összesen 200 számban.
Az ökölvívók és a cselgáncsozók számára az
európai játékok egyben Európa-bajnokság is.
Nyolc sportágban – íjászatban, asztaliteniszben,
sportlövészetben, karatéban, tollaslabdában, atlétikában, kerékpárban és cselgáncsban – a versenyek részei a jövő évi, tokiói olimpia
kvalifikációs sorozatának, az első négy sportág
esetében közvetlen ötkarikás kvótákat is lehet
majd szerezni.

Két ukrán, egy-egy orosz, koszovói és georgiai arany
a cselgáncs-Eb első napján
Ukrajna a férfiaknál és a nőknél is tudott aranyérmet szerezni a sportágban Európabajnokságnak számító minszki Európa Játékok cselgáncstornáján, amelynek első napján még orosz, georgiai és koszovói diadal született. Női 48 kilogrammban a világbajnok
Darja Bilodid nyert, aki a 16 között Csernoviczki Évát győzte le.
Európa-bajnokok:
* férfiak: Luhumi Cshvimiani (Georgia) – 60 kg, Georgij Zantaraja (Ukrajna) – 66
kg
* nők: Darja Bilodid (Ukrajna) – 48 kg, Majlinda Kelmendi (Koszovó) – 52 kg, Darja
Mezseckaja (Oroszország) – 57 kg

Francia Nagydíj:
Hamilton rajt-cél győzelmet aratott

Az ötszörös világbajnok és címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma–1-es Francia Nagydíjat, s ezzel tovább növelte előnyét az összetett pontversenyben.
A 34 éves versenyzőnek ez az idei hatodik, pályafutása 79. futamgyőzelme, s már 36 ponttal
vezet az összetettben csapattársa, a finn Valtteri Bottas előtt.
A franciaországi versenyt Bottas a második helyen fejezte be, harmadikként pedig Charles
Leclerc, a Ferrari monacói pilótája ért célba.
A világbajnokság egy hét múlva folytatódik az Osztrák Nagydíjjal.

esélye annak, hogy a női csapat jusson kiemelt támogatáshoz, noha ez
sokkal kisebb összeggel érhetne el
dobogós helyezést.
A vízilabdacsapat költségei viszonylag alacsonyak, de a szakosztály alól politikailag nagyon
könnyen kicsúszhat a talaj. Továbbá
az állandó fedett uszoda megépítése
előtt a mérkőzéseket igencsak mostoha körülmények között játssza,
ami talán a nézőket is elriasztja.
Olyan összeget költségvetési pénz-

ből azonban aligha remélhet, hogy
valóban a legjobbak szintjére jusson.
A kézilabda Hamupipőke-státusa
abban is megnyilvánult, hogy eleve
az egyetlen szakosztály volt, amely
nem a feljutás célkitűzésével vágott
neki a bajnokságnak. Később ugyan
a közelébe került ennek, de az
utolsó osztályozón láthatóan nem
erőltette a dolgot. A szakosztály vezetői szerint az idén már egyértelműen a feljutás céljával vágnak
neki. Tehetséges helyi játékosállomány van hozzá, de ha nem tudja a

klub biztosítani nekik a versenyképes fizetést, a legjobbakra nagyon
hamar lecsapnak a tőkeerősebb klubok.
A
teremlabdarúgó-csapatnak
sincs komoly háttértámogatója, az
egykori hat bajnoki cím mögött kinevelt fiatal tehetségekre támaszkodik. Ebben a szakágban ez is elég az
élvonalhoz. Újabb bajnoki címről
álmodozni azonban aligha lehet.
A következő idény sok kérdésre
választ ad, és a sportpályán elért
eredmények a jövőbeni támogatás
szintjét is meghatározhatják.

Hamupipőke-státusban a kézilabda: a városi klub egyetlen szakosztálya volt, amely nem a feljutás célkitűzésével vágott neki a bajnokságnak,
s még ha közel is került hozzá, az osztályozón láthatóan nem nagyon erőltették a dolgot.
Fotó: Nagy Tibor
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Szakralitás és sport negyedszer

Maraton a békéért és a családért

„Isten hozzáteszi áldását az életünkhöz – biztatta a maraton résztvevőit Kerekes József
a mikházi kolostortemplomban

Negyedik alkalommal indultak útnak egy meghatározott
cél felé zarándokok és sportolók, hogy kifejezzék elkötelezettségüket
alapvető
emberi és hitbeli értékek
mellett. Idén is Mikháza és
Csíksomlyó felé vonultak a
csoportok.

Gligor Róbert László

A szakrális maratont azzal a
szándékkal szervezték meg első alkalommal 2016-ban Erdély több
szakrális, kultikus, történelmi központja felé, hogy erősítse az elkötelezettséget az európai béke és a
keresztény értékek mellett, összekapcsolva a testi (sportolás), lelki és
szellemi megújulás ősi gondolatát,
vallástól és nemzetiségtől függetlenül. Így indultak idén negyedszerre
is útnak szombaton a csoportok:
Csíksomlyót a Szent László (54
km), a Márton Áron (20 km) és az
Écsy János (6,5 km) szakaszok
megtétele után érték el, míg a „KisSzentföldet”, Mikházát Marosvásárhely és Korond irányából vették
célba a kerékpárosok, gyalogosok,
szaladók. Vásárhelyről a kerékpárosok Székelybőn át érték el a Nyárádmentét, és 66 km megtétele után
érkeztek Mikházára. Velük szinte
egyszerre érkezett meg a Korondról
(42 km) indult kerékpárosok és szaladók csoportja, de még ki sem fújhatták magukat, máris ott volt a
Jobbágyfalváról (15 km) gyalogolók csapata. A Sóvidékrők érkezőket lelkészek, plébánosok áldották
meg Korondon, Parajdon, Szovátán
és Nyárádremetén, majd a mikházi
kolostortemplomban Kerekes Jó-

zsef csíkfalvi református missziói
lelkipásztor fogadta őket. – Nem az
a fontos, hogy ki vagyok, hanem az,
hogy ki lehetek, és ez a maraton is
erről szól – hívta fel a figyelmet. –
Az élet nem csupán a pillanatból, a
mából áll, a jövőben benne van az
áldás, a múltunk pedig mély gyökér, amelyet Erdély talajába eresztünk: a vallásosság és célkitűzés.
Isten hozzáadja áldását az életünkhöz – hangzott a lelkészi biztatás.

Valami történik az úton
A Sóvidék, azaz Korond, Parajd
és Szováta negyedszer fogott össze,
és 28 személy indult útnak Mikháza
felé. – Nemcsak a keresztény értékekért, a békéért, hanem a családért
is feláldozzuk ezt a napot – mondta
el lapunknak a mikházi szakaszt
szervező Moldován László. – Mindenki fáradt, de büszke, hogy egyszerre és épen elérte a célt, és szinte
ugyanekkor érkeztek mintegy háromszázan Tusnádról, Sepsiszentgyörgyről, Gyergyó vidékéről is
Csíksomlyóra. Mikházára hetvenöt
személy érkezett. A legkisebb kerékpáros egy tízéves gyermek volt,
de volt egy hathetes csecsemő is,
akit autóval hoztak el.
Szakítsunk a mindennapokkal, a
versenyhelyzettel, stresszel: ezért
indultak három irányból útnak az
emberek – tette hozzá Dósa László.
A szakrális maraton nem a teljesítményről szól, és nem túlzottan vallási töltetű, de aki a vallási részt
keresi, az kap itt igét, felemelő gondolatokat, áldást, és aki túrázni akar,
az is talál itt társat, hogy ne egyedül
járjon.
Próbáljunk jók lenni!
A maratoni távot leszaladók között nemcsak a visszatérőnek számító Csizmadi Zsolt erdőszent-

Szombaton délután mintegy hetvenöt kerékpáros, gyalogos és távfutó érkezett meg Mikházára
Fotó: Gligor Róbert László

györgyi távfutót találtuk, hanem a
nyomdokaiba lépő nyárádszeredai
Nagy Zsoltot is. Utóbbi bevallotta:
személyes ambícióból vágott neki,
igazi fizikai és lelki megpróbáltatás volt, a nyári hőségben az aszfalton szaladni azt jelenti:
feszegetjük énünk határait. A fiatalember rendszeresen szokott szaladni, de úgy gondolta, hogy
közösségben még jobb élmény, és
bebizonyosodott, hogy jól döntött,
amikor benevezett.

A csapat

Magyarország a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at

Románia szerint ez megalapozatlan

A román külügyminisztérium
tudomásul vette, de megalapozatlannak tartja, hogy a
magyar Országgyűlés kedden
a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a
trianoni békediktátum (a
román fél terminológiája szerint Trianoni Békeszerződés)
100. évfordulóját.

Az erről szóló, az MTI-hez
szombaton eljuttatott közleményében a bukaresti külügyi tárca leszögezi: elfogadhatatlannak tart
minden olyan próbálkozást, amely
„a történelem átírására és revizionista álláspontok hangoztatására
irányul”, mivel ezek ellentmondanak a 21. századi európai valóságnak és annak az együttműködésnek,
amelyről a stratégiai partnerségi do-

– Nem volt nehéz, csak nagyon
meleg volt – jellemezte a távot kérdésünkre Nagy Irén, aki gyalogosan érkezett. – Kellemes volt,
mert szeretek túrázni. A maratonra
azért jelentkezett másodszor is,
mert megpróbál tiszta lélekkel hozzáadni valamit mindahhoz, ami
építő és ami jó nekünk és másoknak is. „Próbálunk jók lenni” – fogalmazott a marosvásárhelyi
hölgy.

kumentumban, illetve a Románia és
a Magyar Köztársaság között 1996.
szeptember 16-án Temesváron
megkötött alapszerződésben állapodott meg a két NATO-, illetve európai uniós tagállam.
A román külügyminisztérium
megalapozatlannak tartja és elutasítja a magyar országgyűlési határozat indoklását, mivel Románia
szerint nem léteznek olyan „máig
megoldatlan politikai, gazdasági,
jogi és lélektani problémák, amelyeket a békeszerződés okozott”. A
román fél szerint a békeszerződés,
amely egyebek mellett Románia és
Magyarország határát is kijelölte,
nem jelent megoldandó problémát,
sem tragédiát, miként azt a budapesti parlamenti nyilatkozat „beállítja”.

„Ez a szerződés a jelenlegi geopolitikai valóság egyik meghatározó eleme, és része azoknak a
békeszerződéseknek,
amelyek
véget vetettek az első világháborúnak, a mintegy 19 millió ember
életét kioltó valódi tragédiának, utat
nyitva a nemzetállamok – köztük
Magyarország – megszületésének
és megerősödésének” – olvasható a
bukaresti közleményben. Hozzáteszik: a trianoni béke aláírójaként
Magyarországnak kötelessége a
szerződés valamennyi előírását betartani és jóhiszeműen végrehajtani,
a nemzetközi jog alapelveinek megfelelően.
A román fél nem vitatja el Magyarország jogát, hogy történelme
fontos mozzanatairól megemlékezzen, de nem fogadhatja el, hogy

ezek a megnyilvánulások megkérdőjelezzék azokat a békeszerződéseket, amelyek a mai Európát
megalapozták. Bukarest elfogadhatatlannak nevezi, hogy Magyarország közvetve vagy közvetlenül
megkérdőjelezze azt a módot, ahogyan Románia tiszteletben tartja
magyar etnikumú polgárai jogait,
azzal a céllal, hogy „egy másik
nemzethez tartozásuk nosztalgikus,
fiktív határok alapján megrajzolt
történelmi eszméjét táplálja, amelyet Európa meghaladott az Európai
Unió megalakulása által”.
A bukaresti külügy szerint Romániának és Magyarországnak
együtt kell munkálkodnia azon,
hogy a béke, az emberi alapjogok és
a társadalmi jólét garanciájaként
létrejött EU megerősödjék, és a két-

oldalú jogi-politikai kapcsolatokat
is erre a értékközösségre kell alapozniuk.
A közlemény szerint Románia
mélyen elkötelezett a „nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek”
jogainak tiszteletben tartása mellett,
és azon van, hogy minden eszközzel óvja nyelvi, vallási, kulturális és
etnikai identitásukat, erősítse az etnikumok közti párbeszédet. A kommüniké megerősíti azt a Bukarest
által rendszeresen hangoztatott álláspontot, miszerint Románia az
utóbbi évtizedekben fejlett, „modellértékű” rendszert alakított ki a
területén élő nemzeti kisebbségek
jogainak védelmére.
A román külügyminisztérium
közleménye végén megerősíti, hogy
a kölcsönös tiszteleten alapuló, a
jövő felé forduló, a két ország polgárainak érdekeit szolgáló, pragmatikus kapcsolatokra törekszik
Magyarországgal, és a magyar féltől is ugyanezt várja el. (MTI)
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A Népújság

hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST

a kolozsvári SZABADSÁGBA,

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

ADÁSVÉTEL

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,

ELADÓ kertes ház bebútorozva. Tel.
0756-310-429. (8/3208)

és az aradi NYUGATI JELENBE.

ERDEI kemény tűzifa eladó. Tel. 0754899-512. (15/3189)

a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE

TŰZIFA eladó.
(5/3148)

Tel.

0746-189-919.

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (9/2834)

Az IMATEX Rt.

alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket
(nyugdíjasokat is) a következő szakmákba:

UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT;
ESZTERGÁLYOST;
MARÓST BOHRWERKRE;
GÉPKARBANTARTÓ LAKATOST;
SZERELŐLAKATOSOKAT;
LAKATOSOKAT;
MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECHNIKUSOKAT;
MIG/MAG-HEGESZTŐKET;
IPARI FESTŐKET;
TARGONCÁST;
BÁDOGOST.
Amit ajánlunk: versenyképes bérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49j szám alatt (a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy
e-mailben a resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon:
0265/269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u.
47/3. szám (November 7.). (63639-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej) és 3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63746-I)

ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738.
(21356)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)

Az IMATEX Rt.

sürgősen alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket
a következő szakmákba:

– PROGRAMOZÓMÉRNÖKÖT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) GÉPEKRE;
– MARÓS OPERÁTOROKAT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) MARÓGÉPEKRE;
– ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROKAT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) GÉPEKRE.
Amit ajánlunk: versenyképes bérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii
utca 49J szám alatt (a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben a
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon.
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL
alkalmaz személyzetet Szentháromságra, Havadtőre,
Nyárádkarácsonba és Gernyeszegre. Bővebb információ
a 0265/224-300-as telefonszámon vagy
a www.posta-romana.ro weboldalon a cariere címszónál.
(sz.-I)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépforgatást, ácsmunkát, teraszkészítést, tetőfedést Lindab lemezzel,
csatornakészítést, csatornatakarítást. Tel. 0746-540-008. (5/3119)
KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
Lindab-lemezből, teraszt fából, és
vállalunk kisebb javítást. Tel. 0758639-258. (2/3134-I)
KÚTÁSÁST, -PUCOLÁST vállalunk,
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(7/3223)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk június 24én BÉRES SÁNDORRA halálának
második évfordulóján. Szerető
felesége, fia, menye, unokái. Hiányod pótolhatatlan! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(5/3192)

Bús temető magas domboldala,
kimegyek oda, ez maradt számomra.
Szomorú szívvel emlékezem
drága férjemre, SZŐCS TIBORRA
halálának évfordulóján. Nyugodjál békében! Felesége, Rózsika.
(11/3228)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy
KOSZTA PÁL ÁRPÁD
2019. június 22-én életének 79.
évében visszatért Teremtőjéhez.
Hamvait 2019. június 25-én, kedden 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra, katolikus szertartás
szerint, a református temetőben.
Emlékét szeretettel őrizzük:
a gyászoló család. (1/3232-I)

Álláshirdetés

A Szovátai Polgármesteri Hivatal – adószám: 4436895 – a
286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. cikkelye első bekezdésében a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra
meghirdetett szerződéses állások esetében előírt általános feltételeket teljesítő jelentkezőknek Szováta Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet megüresedett szerződéses állás
betöltésére, a polgármester szakapparátusa keretében:
egy I. besorolású, szakképzetlen munkási állás az útkarbantartó
osztályra
A versenyvizsga menete:
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon
belül.
A beiratkozási iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat, esetleg a szakképesítést, továbbképzést igazoló oklevelek, iratok másolata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből kiderül a szolgálati idő, a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből
kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) a születési bizonyítvány és a házasságlevél (ha van) másolata
h) katonakönyv (ha van) másolata
j) önéletrajz

A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell
felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3. cikkelyében előírtaknak.
Részvételi feltételek:
– legalább három év tapasztalat
– általános iskolai végzettség
– B kategóriájú hajtási jogosítvány
A versenyvizsga három szakaszból áll: dossziéválogatás (legtöbb
két nappal az iratkozás lejárta után); írásbeli vizsga (a polgármesteri hivatal székhelyén, a Fő út 155. szám alatt, július 16-án 11 órakor); állásinterjú (július 17-én 10 órakor, a hivatalban).
Az eredményt a versenyvizsga lejárta után legtöbb három nappal kifóggesztik a hivatal hirdetőtábláján.
A könyvészet jegyzékét a polgármesteri hivatalban függesztik
ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es
mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester
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Közlemény

A Marosvásárhelyi Helyi Tanács 2019. május 30-i 182-es számú határozata értelmében a Siletina
Impex Kft. – Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás által kibocsátott autóbuszbérletek ára július 1től az alábbiak szerint változik:
– a 15 napos, minden városi vonalra érvényes, névre szóló bérlet ára 50 lej (régi ár 64 lej)
– az egy hónapos, minden vonalra érvényes bérlet jogi személyeknek 100 lej
– a nem névre szóló egynapos bérlet 5 lej (régi ár 4 lej)
Az érvényes bérlet nélkül utazókat az ellenőrök 200 lejre bírságolhatják meg.
A közszállítási társulás vezetősége

Rovarirtás

A Coral Impex Kft.
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Marosvásárhelyi
Polgármesteri
Hivatallal kötött 2011.
szeptember 13-i 313-as
koncessziós szerződés
alapján június 24-30. között rovarirtásra kerül sor
Marosvásárhelyen, közés magánterületen. Rossz
idő esetén az időpont módosulhat.
A felhasználandó szer
hatóanyaga a deltametrin és az s-metopren, az
Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett,
mérgezés szempontjából
ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral
Impex Kft. az egyetlen
engedélyezett társaság,
amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet
Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági
egységeknél egyaránt.

A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üzletágába keres

raktári munkatársat

Elvárásaink:
– a román nyelv
alapfokú ismerete
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes
csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú
perspektíva

Az önéletrajzok a 0265/252-144-es faxszámon, a
hr@surubtrade.ro e-mail-címen vagy személyesen a Surub Trade
raktáránál (Marosvásárhely, Duzilor u. 1. sz.) nyújthatók be.

2019 TUNÉZIA

Repülővel Kolozsvárról,
minden illetékkel

Üdülés:
Mahdia,
Monastir,
Sousse,
Port el
Kantaoui

2019.
– október 6-ig,
minden szerdán
434 euró / fő ártól,
előfoglalási
kedvezménnyel,
4* szálloda,
all inclusive ellátással

