
Az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége hatodik
alkalommal szervezett Bonyhán kastélynapot, ahová a he-
lyiek mellett Erdély minden régiójából érkeztek nőszövetségi
csoportok, meghívottak és vendégek. E rendezvénynek
három igazán fontos célkitűzése van: a református egység
erősítése, s annak a szándéknak nyomatékosítása, hogy Árva
Bethlen Kata kastélyát megmentsék az enyészettől, s kinyi-
latkoztassák a jövőbe vetett hitet. A kastélynapon főtiszte-
letű Kató Béla püspök hirdette az igét. Részt vett Brendus
Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságá-
nak helyettes főosztályvezetője.

Árva Bethlen Kata élete legyen példa 
A kastélypark már a kora délelőtti órákban benépesedett. A fák alatt

sorakozó padokat, székeket idejében elfoglalták, hogy az ódon épület
mellett felállított színpad közeléből hallgathassák az igehirdetést. Ez a
nap a kastélypark legmozgalmasabb napja, hiszen évközben semmi sem
történik itt, az 1545-ben Bethlen Farkas által építtetett, majd 1679-1711
között ifj. és id. Bethlen Elek által kibővített kastély üresen áll, falai mál-
ladoznak, betört ablakait letakarták, hogy az eső ne essen be, s illetékte-
lenek se juthassanak be a romos épületbe. Az enyészet lehangoló
látványát a népes gyülekezet istentiszteletre hangoló éneklése törte meg
Czirmay Izabella marosludasi kántor vezetésével. 

A tücsök lufija
Elgondolkodtató adatokat tettek közzé a héten a statisztikusok.

Eszerint az ország kereskedelmi mérlegének hiánya az év első öt
hónapjában egyharmadnyival növekedett egyéves összevetésben.
És ennek az egyensúlynak a romlása nem aggasztja úgy a politi-
kusokat, mint az állami és magánszektorok közti bérkülönbség,
pedig ettől jobban kellene tartsanak.

A gazdasági híradásokban joggal aggasztónak beállított hírre
rögtön jött a kormányoldali replika, hogy semmi gond, mert a gaz-
dasági bővülés továbbra is magas. Dalolnak, mint La Fontaine
tanmeséjében a tücsök, de a majdani télen, ami nem törvénysze-
rűen esik egybe a naptári téllel, majd nem ők koplalnak, hanem
az adófizetők fognak. Mert az magában valóban jó, hogy van bő-
vülés, csak hosszabb távon nagyon nem mindegy, hogy annak mi
áll a hátterében. Ha egy ország gazdasága a lakossági fogyasztás
nyomán bővül, mint szép hazánké, akkor az azt jelenti, hogy a ke-
reskedelmi láncok és a szolgáltatók kaszálnak, jó béreket és nagy
összegű adókat meg szociális hozzájárulást fizetnek. A kivitelnél
magasabb import pedig szépen viszi a valutaárfolyamot és a ka-
matszinteket is felfele, így a bankárok is örvendenek az ilyen hát-
terű gazdasági „bővülésnek”. A pozitív kereskedelmi mérleget
felmutató országok gazdaságában viszont, ahol több az export a
behozatalnál, egy adott gazdasági bővülés hátterében a termelő
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Eldőlt, hogy hol
tanulhatnak tovább
Megyei szinten 428 középiskolai és
szakközépiskolai hely maradt üresen,
a szakiskolákban 645, ahol elegendő
jelentkező alapján magyar osztályokat
is indítanak. 
____________4.
A szociális szféra
támogatása
A tavaszi ülésszak megvalósításairól,
az RMDSZ-frakció parlamenti munká-
járól, valamint egy, az örökbefogadást
megkönnyítő törvénytervezetről is be-
számolt csütörtöki sajtótájékoztatóján
Csép Éva Andrea.
____________6. 
Jászvásáron
folytatja
a nagyernyei
Ovidiu Horşia
A Marosszentgyörgyi Kinder labdarú-
góklub egykori kiváló játékosa, Ovidiu
Horşia az élvonalbeli Jászvásári CSM
Politehnicánál töltheti a labdarúgó 1.
liga most elkezdődött évadát.
____________7.

Bonyhai kastélynap

Az egység csodája 

(Folytatás az 5. oldalon)



Harmadik alkalommal szervezett Szováta önkor-
mányzata tehetséggondozó diáktábort, amelyre
sikerült a Nemzeti Kulturális Alap támogatását is
elnyerni. Nemsokára folyatják az alkotást, ezúttal
Tatán.

A Kárpát-medencei magyar diákoknak szóló TASZŐ-
SZOMA nevű tehetséggondozó és alkotói tábort a Teleki
Oktatási Központban szervezték meg. A múlt heti program-
ban hat-hat diák és kísérő tanáraik vettek részt Tatáról (Ma-
gyarország), Szőgyénről (Felvidék), Szovátáról (Erdély) és
Magyarkanizsáról (Vajdaság). A hétfői megnyitó után min-
denki belevetette magát a munkába, délután fürdés követ-
kezett, kedden Atyhába látogattak, hogy megtekintsék a
Kakasülő Galéria hatodik tárlatát, szerdán Nyárádmagya-
róson Crişan Sándor műtermét, Szovátán Sánta Csaba ön-
tőműhelyét keresték fel, csütörtökön és pénteken a munka
töltötte ki a napot, de részt vettek a szovátai néhai Kusztos
Endre festő- és grafikusművész alkotásaiból nyíló kiállítás
megnyitóján is. A tábor szombaton délután kiállítással és
Bocskay Vince szovátai szobrászművész szakmai értéke-
lőjével zárult. A hét folyamán Sulyok Teréz tatai, Sárkány
József magyarkanizsai és Fülöp Mária szovátai művészek
irányították a selyemfestéssel, rajzolással, nyomdatechni-
kákkal foglalkozó diákokat.

A tábor hamarosan folytatódik, a szovátaiak is Tatára
utaznak, ahol augusztus első napjaiban immár tizenhetedik
alkalommal kerül megrendezésre az innen indult rendezvény.
Szépérzékre nevel

A szovátai tábor lényegéről a szervezőt kérdeztük. 
Molnos Ferenc hosszú évek óta jár a TASZŐSZOMA tatai
tehetséggondozó művészeti táborokba szovátai diákokkal,

az ottani tapasztalatok nyomán indították el itthon is a ha-
sonló tábort, amely tulajdonképpen a tatai kiegészítője,
azaz nem új technikákat tanulnak meg itt, hanem inkább az
alkotás közbeni élményszerzésre fektetik a hangsúlyt, és ez
ki is kristályosodik a diákok munkáiban még akkor is, ha
ezt az alkotás folyamán még nem látják, csak a végén.
Ugyanakor fontos az, hogy eljárjanak műtermekbe, tárla-
tokra, találkozzanak művészekkel. „A lényeg, hogy lássuk
egymás élettereit, legyenek vizuális élményeink, tapaszta-
lataink” – mondta Molnos, hozzátéve, hogy barátságok ala-
kulnak ki, és lényeges, hogy a részt vevő diákok körében
viszonylag nagyfokú a folytonosság. Az sem mellékes,
hogy négy ország diákjai találkoznak a táborban, és min-
denki tolmács nélkül, ugyanazt a nyelvet beszéli és érti.
Nem kimondottan művészetre, hanem főleg szépérzékre és
magyarságra neveli ez a kezdeményezés a fiatalokat –
hangsúlyozta a szervező, kiemelve, hogy az évek hosszú
során a TASZŐSZOMA-n részt vevő szovátai diákokból
lett már képzőművész is, többen azonban más pályára áll-
tak, de a szép élmények mindannyiuk vizuális világában
tagadhatatlan nyomokat hagytak, és egyesek amatőrként
tovább is alkotnak.
Kusztos-kiállítás harmadszor

Múlt pénteken délután a Kusztos Endre Galériában a
néhai művész hagyatékából válogatva megnyílt egy újabb
– egy év alatt immár harmadik – tárlat. Kiss János önkor-
mányzati munkatárs után Bocskay Vince szobrász méltatta
a tárlatot. Kusztos életművét életregényként fogja fel, a
mostani tárlat pedig ennek egy fejezetét jelenti. A most ki-
állított 30 műalkotás között már megjelentek a színesek is.
A néhai művész által a városnak adományozott ház helyén
épült galériában még nincs állandó tárlat a festő-grafikus
munkáiból, ugyanis anyagiak hiányában az erre a célra
szánt emeleti részt még nem sikerült kialakítani.

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

15., hétfő
A Nap kel 

5 óra 43 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 12 perckor. 
Az év 196. napja, 
hátravan 169 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

45, 16, 10, 35, 31 + 18 NOROC PLUS: 7 5 4 5 5 8

31, 27, 30, 34, 19, 35 SUPER NOROC: 8 9 4 4 4 2

15, 21, 28, 38, 26, 13 NOROC: 5 6 9 8 2 6 1

Kórushangverseny a Keresztelő
Szent János-plébánián

Július 15-én, ma 19 órakor a Winterthur Konzervatórium
kamarakórusa (svájc) koncertjének ad otthont a marosvá-
sárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia. Karvezető: 
Christoph Bachmann. A belépés díjtalan. 

Vér és döntés – könyvbemutató 
Július 16-án a marosvásárhelyi vár kupolaépületében mu-
tatják be Csata Éva második kötetét, a Vér és döntés című
regényt. A kötet a Bookman kiadó gondozásában jelent
meg, ismerteti dr. Dégi László Csaba habilitált egyetemi
docens. A könyvet Dénesi Ildikó gondozta, borítóterv: Ma-
gyarosi Zsuzsanna.

Búcsú a kolostorban
16-án, kedden 18 órától a marosszentgyörgyi karmelita ko-
lostor búcsúünnepét tartják, a szentmise előtt 17 órától ün-
nepi vesperás lesz. Szentbeszédet mond dr. Kajtár Edvárd,
a pécsi székesegyház plébánosa. A búcsús szentmisén
részt vesznek az erdélyi karmelita imacsoportok. A szer-
tartás ideje alatt a kolostor látogatható.

VI. unitárius egyházköri találkozó
Ádámoson

Július 20-án, szombaton Ádámoson kerül sor a VI. alka-
lommal megszervezett unitárius egyházköri találkozóra. A
Küküllői Unitárius Egyházkör és az ádámosi egyházközség
szervezésében délelőtt 9 órától az általános iskola udvarán
kezdődő eseménysorozat keretében többek között gulyás-
főző verseny és gyermekfoglalkozások is lesznek. Az is-
tentisztelet az ádámosi unitárius templomban 10 órától
kezdődik. 

Repülőmodell- és drónfesztivál 
Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem július
19-én és 20-án, pénteken és szombaton harmadik alka-
lommal szervez távirányított repülőmodell- és drón feszti-
vált. Pénteken, a régi repülőtér (Repülőklub)
előadótermében 16 órától beszélgetés lesz a nemrég meg-
jelent európai drónröptetési szabályozásról. Szombaton 11
órától szintén a régi repülőtéren repülőmodell- és drónbe-
mutatót tartanak. Tavaly az ország minden részében mű-
ködő klubok képviselői és magánszemélyek több mint 50
modellt mutattak be. Az idén ennél többen jelentkeztek. Az
érdeklődők a helyszínen kipróbálhatják a szerkezetek röp-
tetését.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma HENRIK, ROLAND,
holnap VALTER napja.
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IDŐJÁRÁS
Záporeső, zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 230C
min. 130C

Megyei hírek

Gligor Róbert László

Szovátán előtérben a művészet 

Színházi előadások Mikházán 
Forgách András 12 nő voltam című műve nyomán az
Apró kozmikus félreértés című előadás tekinthető meg
július 19-én, pénteken 20 órakor Mikházán, a Széllyes
Sándor Csűrszínházban. Szereplők: Lőrincz Rita (Hab-
fürdő), Csábi Anna (A madárkülsejű kutya, aki szereti a
hazáját), Tankó Erika (Apró kozmikus félreértés), Bor-
bély B. Emília (A tizenkettedik). Rendező: Csábi Anna.
Díszlet- és jelmeztervező Albert Alpár, zene: Constantin
Coada, fénytechnika: Gidó Zoltán. Az előadás a 14
éven felüli nézőknek ajánlott. Jegyek a 0744-394-986-
os telefonszámon foglalhatók. Július 20-án, szombaton
szintén 20 órától Matei Vişniec Kenyérrel a zsebben
című kamaraelőadását tűzték műsorra. Díszlet- és jel-
meztervező Albert Alpár, zeneszerző Cári Tibor, művé-
szeti tanácsadó Balázs Attila. Előadják: Kiss Attila és
Molnos András Csaba. Jegyek a helyszínen válthatók.
Jegyek a 0744-985-742-es telefonszámon foglalhatók,
előadás előtt fél órával kell kiváltani a helyszínen.

Gernyeszegi
történelmi kulturális napok

A falu fennállásának 700. évfordulója jegyében zajlanak
idén a gernyeszegi történelmi kulturális napok július 18.
és 21-e között. Csütörtökön 16 órától ünnepi tanácsü-
lés, 17 órától ünnepi istentisztelet lesz a református és
az ortodox templomban, 18 órától a Teleki-kastélyban
megnyitják a rendezvényt. Pénteken 16 órától törté-
nelmi konferencia lesz, majd emlékművet avatnak és
könyvbemutatóra kerül sor. Szombaton 11 órától inter-
aktív gyermekprogramok lesznek, majd 11.30 órától fo-
lyamatosan kastélybemutatót tartanak, 14.30 órától a
templomba és a kriptába látogatnak. A színpadon 16
órától kezdődnek a műsorok. Vasárnap 14 órától a nép-
tánccsoportok lépnek fel, 16 órától Ábrám Tibor és ze-
nekara szórakoztatja a közönséget. 18 órától a Bekecs
Néptánccsoportot láthatja a közönség. 21 órától Szabó
Elődé és a Titán zenekaré a színpad. A rendezvény 23
órakor tűzijátékkal zárul. 

RENDEZVÉNYEK



Kihelyezett gépészmérnök és vidékfejlesztési agrármérnök
alapszakokon, illetve szakirányú továbbképzési szakokon indít
kihelyezett képzést a Debreceni Egyetem (DE) a nagyváradi
Partiumi Keresztény Egyetemen, a képzés támogatásáról az
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal (EMT) kö-
tött megállapodást pénteken írták alá Debrecenben.

Csernoch László, a DE rektorhelyettese az aláírás után azt
mondta, intézményük az alapszakoktól a posztgraduális okta-
tásig valamennyi képzési szinten tervez közös munkát: a deb-
receni oktatók a képzések megszervezésében,
lebonyolításában és az oktatók tapasztalatcseréjének elősegí-
tésében is közreműködnek.

A tervek szerint jövő szeptemberben indul a kihelyezett kép-
zés Nagyváradon gépészmérnök és vidékfejlesztési agrármér-
nöki alapszakokon, valamit térségturisztikai menedzsment és
magyar nemzeti örökség szakirányú továbbképzési szakokon
– fűzte hozzá.

Pálfi József, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem
rektora mérföldkőnek nevezte a mérnökképzésben való együtt-
működést, eddig ugyanis csak a bölcsészet- és a gazdaságtu-
dományi, illetve a művészeti oktatásban volt kapcsolat a két
intézmény között.

Hiánypótló kurzusokról van szó, az erdélyi fiatalok jelenleg

nem tudnak ilyen műszaki és természettudományi szakokon
magyarul tanulni – jegyezte meg a rektor. Köllő Gábor, az Er-
délyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság elnöke kiemelte:
szervezetük célja a romániai magyar műszaki és természettu-
dományos szakemberek tevékenységének összehangolása, tu-
dományos ismereteik bővítése, szakmai továbbképzése és
szakmai kapcsolatainak ápolása. Az EMT tagjai között számos
magyar szakember van, aki részt tud venni a nagyváradi kép-
zésben s a további oktatási fejlesztések megvalósításában.

Mankovits Tamás, a DE gépészmérnöki tanszékének veze-
tője kitért rá, hogy a karnak többéves kapcsolata van az EMT-
vel, a társaság több tudományos konferencia, köztük az
országos gépésztalálkozó szervezője, utóbbiban a DE műszaki
kara három éve társszervezőként vesz részt.

A megállapodás célja a műszaki és természettudományos
alap-, mester- és doktori képzés elősegítése, közös tudományos
és kutatási célok meghatározása, tudományos és szakmai in-
formációk cseréje, megosztása, oktatási anyagok közös kidol-
gozása, konferenciák közös rendezése, diplomamunkák,
PhD-értekezések elkészültének támogatása, műszaki és termé-
szettudományi területen szakemberek nemzetközi versenyké-
pességének elősegítése – olvasható a pénteken aláírt
dokumentumban. (MTI)

Rossz idő hétfő estig
Az ország egész területén fokozódik a légköri insta-
bilitás, ezért hétfő estig csaknem mindenfele beborul
az ég, megerősödő szélre, felhőszakadásra, jége-
sőre lehet számítani – közölte az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat (ANM). A figyelmeztetés hétfőn 21
óráig van érvényben. A rossz idő nyugat felől érkezik,
előbb az ország északnyugati felét, majd nyugati és
középső részét borítja be, majd ezt követően terjed
el az ország déli és keleti felén. A meteorológusok
szerint a jelzett időszakban villámlásoktól kísért fel-
hőszakadásokra kell számítani, a szél viharossá fo-
kozódik, jégeső is kialakulhat. A lehulló csapadék
mennyisége meghaladja a 20, helyenként a 40-50 li-
tert is négyzetméterenként. (Agerpres)

Búvárkodó határsértők
Búvárfelszerelések között elbújt iraki határsértőkre
bukkantak a hatóságok a Vidin–Calafat közúti határ-
átkelőnél – közölte pénteken a román határrendé-
szet. A Franciaországba tartó furgonnal egy török
állampolgár jelentkezett csütörtök délután határátlé-
pésre a bolgár-román határon. A menetlevél szerint
búvárfelszereléseket tartalmazó rakomány alapos át-
vizsgálása során kilenc – 17 és 28 év közötti – iraki
férfi került elő, akik elmondásuk szerint egy nyugat-
európai országba akartak eljutni. A gépkocsivezető
és szintén török állampolgárságú kísérője azt állította,
hogy nem volt tudomása a raktérben elbújt illegális
bevándorlókról. A két ország közötti toloncegyez-
ménnyel összhangban a határsértőket és a jármű ve-
zetőfülkéjében utazó, embercsempészettel
gyanúsított két török állampolgárt a román határren-
dészek átadták bolgár kollégáiknak, hogy lefolytas-
sák velük szemben az eljárást. (MTI)

A következő brit kormányfő is
belebukhat a Brexitbe

A következő brit miniszterelnök sorsát is megpecsé-
telheti a Brexit – mondta Párkányi Eszter, az Alapjo-
gokért Központ elemzője az M1 aktuális csatorna
szombat reggeli műsorában. A szakember felidézte,
David Cameron és Theresa May is a Brexitbe bukott
bele. Párkányi Eszter szerint nem releváns, hogy ki
lesz a következő miniszterelnök, ugyanis mindkét je-
lölt ugyanazt mondja: szeretnék a Brexitet végigvinni,
mindketten úgy gondolják, hogy akár megállapodás
nélküli kilépés is lehet. Továbbá mindketten szeretnék
újratárgyalni a Brexitet, de az unió azt mondta, erről
szó sem lehet. (MTI)

Milliárdos büntetést kaphat 
a Facebook

Amerikai lapértesülések szerint a Szövetségi Keres-
kedelmi Bizottság (FTC) ötmilliárd dolláros büntetést
szabott ki a Facebookra adatkezelési hiányosságok
és a titoktartási kötelezettség megsértése miatt.
Amennyiben az igazságügyi minisztérium jóváhagyja
a hatóság döntését, akkor ez lesz a legnagyobb bün-
tetés, amelyet a szövetségi kormányzat tech-válla-
latra kiszabott. A bizottság tagjai 3:2 arányban hozták
meg a döntést. A republikánus tagok valamennyien
támogatták, a demokraták pedig ellenezték a bünte-
tést. Sem az FTC, sem a Facebook nem kívánta
kommentálni a büntetésről szóló információkat. (MTI)

ágazatok nyeresége áll. Vagyis a nyersanyagok kiter-
melőitől a készterméket előállító teljes ipari láncban,
majd a terméket piacra helyező kereskedő és szolgáltató
szektorokban is mindenki profitál, és ebből a nyereség-
ből fizetik a béreket, adókat, szociális kasszát. Ezt a nye-
reséget pedig a rövidlátó, negatív kereskedelmi mérlegű
országok fogyasztói teszik bele az okosabbak zsebébe.
És ezenkívül még fizetik a fogyasztáson alapuló „bővü-
lésükhöz” elengedhetetlenül szükséges hiteleket is, ame-
lyeket nyilván szintén az okosabbaktól fognak felvenni.
Ebből a nézőpontból is, már csak az idén bőven milli-
árdosok vagyunk.

Kereskedelmi mérleghiányt illetően bezzeg élen áll
szép hazánk, egy tavasszal elkészített adatsor szerint
legalábbis a volt szocialista barakk tagországainak so-
rában. Ezt a régiót nézve, a múlt évben 15,4 milliárd
eurós hiányt könyveltünk el, míg az ellenpólust jelentő
csehek például 15,5 milliárd eurós többletet. Az már
csak hab a tortán, hogy a bruttó értékben a mienkkel
egy nagyságrenden álló cseh gazdaságot egy feleakkora
lélekszámú ország működteti. De a gond ott van, hogy
míg a mindenki számára egyformán jó gazdasági kon-
textus utóbbi éveiben mi fogyasztáson alapuló szép szí-
nes lufit fújunk, addig az okosabban vezetett
országokban nem a pillanatnyi hasznot lesik, hanem a
jó körülmények jelentette fejlődési lehetőséggel igye-
keznek élni. Ilyenformán a köztünk és a fejlettebb or-
szágok közti életszínvonalbeli különbséget esélyünk
sincs csökkenteni, amíg olyan politikusok vezetnek, akik
a héten kiderült adatok mutatta helyzetet képesek sike-
resnek lefesteni.

A tücsök lufija

Az őszi lengyel parlamenti választáson nem egy szé-
les szövetségként indul az ellenzék, az európai par-
lamenti választás előtt megalakult koalíció egyik
tagja, a Lengyel Parasztpárt (PSL) ugyanis pénte-
ken megerősítette egy külön, jobbközép tömb lét-
rehozásának szándékát.

A PSL elnöke, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz péntek esti
sajtókonferenciáján elmondta: a legerősebb ellenzéki párt, a
Polgári Platform (PO) részéről „nem lát hajlandóságot egy
centrista tömb építéséhez”.

A PO elnöke, Grzegorz Schetyna péntek délután találkozott
Kosiniak-Kamyszsal, aki erről a koalícióalkotási egyeztetésről
elmondta: a PSL „nagyon attraktív” ajánlatot kapott a válasz-
tási listákon való szereplést illetően. „Itt azonban nem a man-
dátumpolitikáról van szó, hanem Lengyelországról” –
jelentette ki.

Megerősítette korábbi bejelentését, hogy a PSL egy Len-
gyel Koalíció (KP) nevű, jobbközép tömb megalakítására tö-
rekszik. Ennek lehetséges összetétele egyelőre ismeretlen,
július elején viszont egy új, PSL-KP nevű parlamenti frakció
jött létre, amelybe Kosiniak-Kamysz pártja a PO két korábbi
képviselőjét is befogadta. Egyes megfigyelők nem zárják ki,
hogy a PSL-lel szövetségre léphet a jobboldali Kukiz´15 tö-
mörülés, illetve annak egyes tagjai.

A PO és a PSL részvételével a májusi európai parlamenti
(EP) választás előtt megalakult szövetség az Európai Koalíció
nevet viselte. Tagja volt még a balliberális Modern (Nowoc-
zesna), valamint a parlamenten kívüli, posztkommunista Bal-
oldali Demokratikus Szövetség (SLD) és a Zöldek.

Az EP-választáson az Európai Koalíció (KE) a voksok
38,47 százalékát nyerte el, de a kormányzó Jog és Igazságos-
ság (PiS) a szavazatok 45,38 százalékával győzött.

A keresztény értékekre hivatkozó PSL szavazóbázisa meg-
gyengült a KE részéről az EP-választás előtt folytatott egy-
házellenes kampány nyomán.

A PO jelenleg is széles koalícióban lát esélyt az ellenzék
hatékonyabb szereplésére. Az ebből a célból épülő, Polgári
Koalíció (KO) nevű szövetséghez egyelőre újból a Modern
csatlakozott, valamint egy parlamenten kívüli balliberális tör-
pepárt. Nem kizárt az SLD és a Zöldek csatlakozása sem.

A Polgári Platformnak a hét végén tartott programelőké-
szítő konferenciáján Grzegorz Schetyna pártelnök meghir-
dette, hogy a KO-ban a baloldal és a konzervatívok is
képviselve lesznek. Beszédében bírálta a PiS politikáját, meg-
ígérte viszont a nagyvonalú családtámogatási kormányprog-
ram folytatását, amennyiben az ellenzék győzne.

A PiS múlt hét végén tartotta meg programelőkészítő kon-
ferenciáját, a választási programot augusztusban hirdetik meg.
Jaroslaw Kaczynski pártelnök a kongresszuson az eddigi po-
litika folytatását, a lengyel gazdaság további fejlesztését he-
lyezte kilátásba.

A választásokat feltehetőleg októberben tartják meg, a hi-
vatalos időpontot Andrzej Duda elnök még nem hirdette ki. A
CBOS állami közvélemény-kutató pénteken közölt felmérése
szerint a PiS a szavazatok 44 százalékát, a PO 21 százalékot,
a PSL pedig a voksok 6 százalékát kapná meg, ha most tarta-
nák a választásokat. Más párt nem kerülne be a parlamentbe.
(MTI)

Lengyelországban szétesik a széles ellenzéki koalíció

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Két héten belül lehet elnökjelöltje az USR-PLUS Szövetségnek

Kihelyezett mérnökképzést indítanak Nagyváradon

Az európai uniós tagországok külügyminiszterei hét-
főn, egynapos brüsszeli tanácskozásukon a sürgős
nemzetközi kérdések sorában eszmecserét folytat-
nak az iráni nukleáris megállapodás jövőjéről, a Cip-
rus partjai mellett megkezdett „illegális” török
próbafúrásokra adható uniós válaszokról, valamint
a migráció kihívásáról.

Az uniós külügyi tanács tájékoztatása szerint a miniszterek
tárgyalnak Teheránnak a nukleáris megállapodással – azaz az
átfogó közös cselekvési tervvel (JCPOA) – kapcsolatban kö-
zelmúltban tett bejelentéseiről.

Az ülés résztvevői megvitatják, hogy az uniónak milyen
eszközök állnak rendelkezésre az úgynevezett iráni atomalku-
ban foglaltak betartására. Az EU ugyanis továbbra is elkötele-
zett az Iránnal 2015-ben kötött, az ország atomprogramjának
korlátozását előíró nukleáris megállapodás fenntartása mellett
– közölték.

A tanácskozás résztvevői áttekintik az EU és Törökország
közötti kapcsolatokat a Ciprus partjai mellett megkezdett „il-
legális” török próbafúrások miatt. Információk szerint az unió
szankciók bevezetését is kilátásba helyezheti, amely egyebek
mellett az EU–török magas szintű tanácskozások, például a
társulási tanács üléseinek vagy a légiközlekedésről szóló EU–

török kétoldalú megállapodásokról szóló tárgyalások felfüg-
gesztését is jelentheti. A miniszterek Irakkal kapcsolatban a
növekvő regionális feszültségekkel összefüggésben áttekintik
az egy évvel ezelőtt tartott parlamenti választások nyomán ki-
alakult helyzetet. A tanács várhatóan nyilatkozatot fogad el
Irakról, amelyben hangsúlyosan szerepel majd a terrorizmus
elleni küzdelem támogatása.

A külügyi tanács megvitatja a Közép-afrikai Köztársaság
helyzetét is. A miniszterek arról tanácskoznak majd, hogy te-
kintettel az erőszak fokozódására, az EU miként tudná tovább
növelni az országnak nyújtott, főként katonák képzési felada-
tait jelentő támogatását. Az uniós külügyminiszterek munka-
ebéd keretében véleménycserét fognak folytatni Nicolae
Popescuval, a Moldovai Köztársaság külügyminiszterével.

Az aktuális ügyek megbeszélése keretében a miniszterek át-
tekintik a sürgős nemzetközi kérdéseket, amelyek közé a szu-
dáni, az etiópiai és a venezuelai helyzet tartozhat.

Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főkép-
viselője a tervek szerint tájékoztatja a minisztereket a július 8-
án tartott EU–Ukrajna csúcstalálkozó eredményéről, valamint
az EU és a Száhel-övezet G5-országai – Burkina Faso, Csád,
Mali, Mauritánia és Niger – közötti miniszteri találkozóról.
(MTI)

Valószínű, hogy a következő két héten eldöntik, hogy ki lesz
a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) – Szabadság,
Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) Szövetség közös államfő-
jelöltje – jelentette be szombat este Dan Barna. Kifejtette: az
USR-PLUS hosszú távú célkitűzése, hogy 2020-ban kor-
mányra kerüljön. Barna megerősítette: a két alakulat államel-
nökjelölt – miniszterelnök-jelölt kettőssel vág neki a választási
kampánynak.

Újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a szövet-
ségnek „normális kapcsolata van” a Nemzeti Liberális Párttal
(PNL), és az a cél, hogy az államelnök-választás második for-
dulójában a polgárok a PNL jelöltje, Klaus Iohannis és az

USR–PLUS jelöltje közül kelljen válasszanak. Kifejtette:
egyelőre nem merül fel az USR és a PLUS fúziójának lehető-
sége. Az USR szombati kongresszusa úgy döntött, hogy Dan
Barna pártelnököt indítja államfőjelöltnek az őszi államelnök-
választásokon. 

Az elnökjelöltségért zajló belső választásokon még Mihai
Goţiu, Dragoş Dinulescu és Dumitru Stanca indult.

Összesen 492 szavazatot adtak le, amelyekből 26 érvényte-
len volt.

Dan Barna 324 szavazatot kapott, Mihai Goţiura pedig a
kongresszuson jelen lévő 134 küldött voksolt. Dumitru Stanca
5, Dragoş Dinulescu pedig 3 szavazatot kapott. (Agerpres)

Tanácskoznak az uniós külügyminiszterek
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Igencsak hasznosnak bizo-
nyult a marosvásárhelyi Azo-
mureş vegyi kombinátban
néhány hónappal ezelőtt
megnyitott rohammentő-
szolgálati egység, amely nem-
csak az ipari egységnek
biztosítja az állandó szolgála-
tot, hanem a környékbeli tele-
püléseket is ellátja – többek
között erről és az utóbbi idő-
szak tűzeseteivel kapcsolato-
san tartottak sajtótájékoz-
tatót pénteken délelőtt a
Horea katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség udvarán levő,tö-
megkatasztrófa esetén
használandó parancsnoki ha-
szonjármű fedélzetén. A
média képviselőinek Ovidiu
Maior, az Azomureş szóvivője
és Handrea Călin ezredes, a fel-
ügyelőség parancsnoka szá-
molt be. 

A legtöbb esethez Marosvásár-
helyre riasztották őket – ugyanis a
működtetési egyezség szerint az
egység a város délnyugati részét
látja el elsősorban. Így létesítésétől,
2019. március 31-től a sajtótájékoz-
tatót megelőző dátumig összesen
643 bevetésen voltak, ebből 378-
szor helyszíneltek a városban a
kombinátnál állomásozó roham-
mentő szolgálat munkatársai. Ezen-
kívül Nyárádtőre 59, Maros-
keresztúrra 55, Vidrátszegre 21, Ka-
kasdra és Szentkirályra 13-13, míg
Csergedre 12 alkalommal riasztot-
ták a mentősöket és a tűzoltókat. A
többi településen – Sármástól Ger-
nyeszegig, illetve Nyárádszeredától
Dicsőszentmártonig – tíz alatt volt
a bevetések száma. Falun 8,46, míg
városon átlagban 11,57 perccel rö-
vidült le a helyszínre érkezés ideje.
Szerencsére a gyár területén nem
volt intervenció. 

A parancsnok elmondta, már az
egység megnyitásakor felmerült az,
hogy a kombinát bejárata előtt ki-

alakított vasúti aluljáró túl alacsony,
ezért ezt sürgősségi esetben nem
tudják használni, amikor a fényso-
rompó „le van engedve”. Azóta tár-
gyaltak több érintett hatósággal
(Román Vasúti Társaság, vízügy,
útügy stb.), és keresik a megoldást.
A terület ugyanis a vízügyi igazga-
tóság tulajdona. A legnagyobb aka-
dály az, hogy amennyiben
mélyítenék az átjárót, a talajvíz
magas állása miatt vízben kellene
áthajtaniuk. Az a kompromisszu-
mos megoldás született, hogy a
vasút a fénysorompót két percre
időzítette, így valóban keveset kell
várni riasztáskor, ha véletlenül a vo-
nattal egyszerre ér az átjáróhoz a
mentő- vagy a tűzoltóautó. 

A tűzoltóparancsnok elmondta,
hogy 2019 első félévében 11.587
bevetésük voltt, a tavalyi év ha-
sonló időszakához viszonyítva
12,59%-kal nőtt az elsősegélynyúj-
tások, míg 36%-kal a tűzoltások
száma. A legtöbbször a dicsőszent-
mártoni (26%), a marosvásárhelyi
(23%) és a mezőrücsi (17%) alaku-
latok oltottak tüzet. Igen megszapo-
rodtak a tarlótüzek, az idén
tavasszal a szárazság miatt a legna-
gyobb gondot ezeknek az oltása
okozta. Egy esetben két személy

elégett, amikor a lángok a tarlón
igen gyorsan elterjedtek. Kiemel-
kedő eset volt a Ratosnya fölötti le-
gelőtakarításkor keletkezett tűz is,
amikor az erdő, illetve az ezt övező
bokrok is meggyúltak. Mindezek
ellenére tarlótűz okozásáért egy

személyt bírságoltak meg, a ratos-
nyai ügy is bíróságon van, de még
döntés nem született. Volt olyan
eset is, amikor tetten érték a földte-
rület tulajdonosát, aki viszont azt
nyilatkozta, hogy „nem meggyúj-
totta, hanem el akarta oltani a
tüzet”. Bizonyítékok hiányában leg-
többször azonban elmarad a bünte-
tés. Egyedül a Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési Ügynök-
ség (APIA) hozhat némi büntető in-
tézkedést azáltal, hogy a legelő
vagy a szántóföld nem megfelelő
(tilos a tarlóégetés) megtisztításáért
megvonják a támogatást a tulajdo-
nostól. De legtöbb esetben ezt is
megóvják, hiszen nem vállalják a
felelősséget ezért a gazdák. (Sz.m.:
Más okozta a tüzet és nem ők.) Az
Azomureş is azt ajánlja, hogy talaj-
javítás céljából inkább szántsák be
az ősszel megmaradt növényi hul-
ladékot, mert lebomolva ez gazda-
gítja a talajt. 

A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy nagyszabású mentőgyakorla-
tot hajtanak végre a kombinátban,
hiszen a mentési protokollumot
időnként fel kell újítani. Valószínű,
hogy francia szakértők is részt vesz-
nek majd ebben. Ezenkívül öt más
helyszínen is tartanak majd terep-
gyakorlatot, amelyen részt vesznek

a vegyi kombinátban működő egy-
ség tagjai is. Szó esett még az ön-
kéntes alakulatokról is.
Megyénkben hét ilyen működik. 

A szolgálatot teljesítőket a helyi
önkormányzat fizeti, illetve tartja
fenn. Ezeket nemsokára átveszik a
katasztrófavédelmi felügyelőségek
(az országban alig mintegy öt me-
gyében vannak önkéntes alakula-
tok). Az erre vonatkozó jogszabályt
elfogadta a képviselőház, követke-
zik a szenátusi vita. Jó eséllyel né-
hány hónapon belül érvénybe léphet
a törvény – mondta a parancsnok,
aki örömét fejezte ki azért, hogy a
rohamentő szolgálat mintegy 150
önkéntese is dolgozik és ezen téren
a Maros megyei SMURD még min-
dig az élen jár, és követendő példa.
Marosvásárhely mellett a szászré-

geni és segesvári alegységeknél is
vannak önkéntesek. A felszereltsé-
get illetően is van javítanivaló. Vár-
ják azt a 4000 literes tűzoltóautót és
a C típusú intenzív terápiára alkal-
mas rohammentő gépkocsit is,
amellyel kiegészítik a kombinátnál
levő egység gépparkját. Az utóbbi-
ból az említett mellett még egy
mentőt ígértek a megyének. Ezeket
a járműveket a minisztériumtól kap-
ják. A parancsnok tudomása szerint
10.000 literes haszonjárművet is
kapnak majd, de a beszállító kivá-
lasztásáért a minisztériumban meg-
hirdetett versenytárgyalást
megóvták, így egyelőre nem lehet
tudni, hogy ezeket az autókat mikor
juttatják majd el a megyei egysé-
gekhez. Októberre várhatóan meg-
érkeznek a kisebb kapacitású új
tűzoltóautók is. Handrea Călin el-
mondta, arra készülnek, hogy a pa-
rancsnokságot a marosvásárhelyi
vegyipari líceum épületébe költöz-
tessék, amelyet az ígéretek szerint
manzárdosítanak. De felmerült az
is, hogy a megyei tanács által a he-
gyimentő szolgálatnak megépí-
tendő épületben kap helyet egy
képzőközpont, ahova a katasztrófa-
védelmi felügyelőség jelenlegi
székhelyén már működő felszere-
lést átköltöztetik, és így regionális
központtá alakulhatnak. Az épület

felépítéséhez a Regionális Operatív
Program 12 millió lejjel járul hozzá,
és a tervek szerint 2023-ig kell be-
fejezni. 

A továbbiakban szó volt a radnóti
középiskolás önkéntes tűzoltócso-
portról is, akik A tűzoltók barátai
című országos vetélkedőt megnyer-
ték, és eljutottak Azerbajdzsánba,
ahol egy nemzetközi versenyen vet-
tek részt. Ugyanakkor a feszítő-
vágó alakulatok is a craiovai
regionális versenyen elsők lettek,
így esélyük van kijutni szeptember-
ben a Párizsban szervezett világbaj-
nokságra. Így megint
bebizonyosodott, hogy megyénk-
ben működik az ország egyik leg-
profibb tűzoltó és rohammentő
központja. 
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Vajda György

Félévi tűzoltósági mérleg 
Hasznos a kombinátnál megnyitott egység 

Mihai Aniţei, az Azomureş vezérigazgatója a rohammentő egység avatóján

Fotó: Vajda György

Pénteken reggel nyilvános-
ságra hozták a nyolcadik osz-
tályt végzett diákok
elhelyezését a középiskolák-
ban, szakközépiskolákban és
szakiskolákban, általános
osztályzatuk alapján, amely-
nek 80 százalékát a képes-
ségvizsgán elért eredmény,
20 százalékát az V-VIII. osz-
tály átlaga tette ki.

Az országos számítógépes elosz-
tásra 2950-en iratkoztak fel, akik
közül 2897-et soroltak be a megje-

lölt iskolák közül abba, ahova elég
volt az átlaga, 16 diák nem jelölt be
elég lehetőséget, és kimaradt az el-
osztásból – tájékoztatott Illés Ildikó
főtanfelügyelő-helyettes. 

Érdeklődésünkre elmondta,
hogy megyei szinten 428 középis-
kolai és szakközépiskolai hely ma-
radt üresen, a szakiskolákban 645,
ahol elegendő jelentkező alapján
magyar osztályokat is indítanak. A
428 üresen maradt líceumi és szak-
középiskolai helyből 17 német
tannyelvű, 121 magyar tannyelvű

és 290 román tannyelvű osztályban
van. 

Középiskolai helyek elsősorban
a vidéki tanintézetekban maradtak
üresen, a segesvári Mircea Eliade
Líceum magyar tagozatán 7 hely a
filológia, 3 hely a matematika-in-
formatika, 1 hely a természettudo-
mány szakon. A szászrégeni Petru
Maior Technológiai Líceum mate-
matika-informatika szakán 1 hely, a
szászrégeni Lucian Blaga Techno-
lógiai Líceum táradalomtudomá-
nyok szakán 2, turizmus szakon 23

hely, a Ludasi 1. Számú Líceum ter-
mészettudomány szakán 15, a nyá-
rádszeredai Bocskai István Elméleti
Líceum filológia szakos osztályá-
ban 7, természettudomány szakon
ugyancsak 7 hely maradt betöltet-
len. A szovátai Domokos Kázmér
Technológiai Líceum kereskedelem
szakos osztályában 1 hely, az erdő-
szentgyörgyi Szent György Techno-
lógiai Líceum természettudomány
szakán 12 hely, a marosvásárhelyi
Ion Vlasiu Technológiai Líceum au-
tóvillanyszerelő szakán 4, fameg-
munkálás szakon 5 hely, a Traian
Vuia Technológiai Líceum elektro-
nika szakán 19, a szépségápolás
szakon 14 hely maradt üresen a ma-
gyar tannyelvű osztályokban. 

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Líceumban 8,15 volt a legkisebb
bejutási átlag, a Református Kollé-
giumban 7,90, a II. Rákóczi Ferenc
Katolikus Teológiai Líceumban
7,64. Voltak szakközépiskolák, ahol
3-as, 4-es átlaggal is felvettek diá-
kokat, mint például a Gheorghe
Şincai Technológiai Líceum román
tagozatán. 

Akik kimaradtak az elosztásból
és azok is, akik pótvizsgára állnak,
lesz, ahonnan helyet válasszanak.
Bár a 3-as, 4-es átlagot elért diákok-
nak nehéz lesz helytállni a középis-
kolában és az érettségin, szakiskolát
– a biztosított állami kedvezmények
ellenére is – kevesen választottak.
(bodolai)

Eldőlt, hogy hol tanulhatnak tovább
Sok üres hely maradt a közép- és szakiskolákban



A nőszövetségi zászlók látványos
felvonulásával, a nőszövetségi el-
nökök köszöntőjével elkezdődött az
ünnepség. 

Az idei kastélynap alapigéjét –
„Szent Atyám, tartsd meg őket a te
nevedben, akiket nekem adtál, hogy
egyek legyenek, mint mi” (Jn.17.11)
– idézve Székely Ella elmondta,
Bonyhára nemcsak asszonyokat hí-
vott a nőszövetség, hanem családo-
kat is, hogy egy akarattal
imádkozzanak, hiszen a család, a
nemzedékek egysége nélkül nincs
gyülekezeti egység. A tíz éve meg-
álmodott református egységet is ün-
nepelik, hogy egy akarattal,
egységben szolgáljanak, és együtt
járjanak Isten útján. Árva Bethlen
Kata szülőhelyén ne feledkezzünk
meg arról, hogy tragédiája éppen a
kereszténység széttöredezettségé-
ből, éppen a ma áhított egység hiá-
nyából származott. Ismeretes, hogy
az 1700-ban Bonyhán született, re-
formátus hitben nevelt Árva Beth-
len Katát édesanyja a katolikus
Haller Lászlóhoz kényszerítette fe-
leségül. A férj halála után gyerme-
keit erőszakkal vette el tőle a
katolikus Haller család, hogy any-
juk nehogy elidegeníthesse őket a
katolikus vallástól. Feladatunk
tehát, hogy református hitvallásun-
kat megtartva munkálkodjunk azon,
hogy a felekezeti határok soha ne
váljanak vasfüggönnyé – fogalma-
zott bevezetőjében Székely Ella.
Bontsuk el 
az egymás közötti falakat! 

Kató Béla püspök igehirdetésé-
ben (János 17:11/b, Pál efézusiak-
hoz írt levele 2:14, Máté 8:14-15)
elmondta, hogy az egyes népek által
az egyetemes imahétre összeállított
témából könnyen rá lehet jönni,
hogy az adott népnek milyen gond-
jai vannak, amelyre megoldást ke-
resnek. A népek a boldog életet
áhítják, s nincs ez másképp a nőszö-
vetségben sem. Az év folyamán na-
gyon sok csoportban, több
településen fogalmazzák meg az ak-
tuális problémákat. Ebben az esz-
tendőben, amikor az alapigét
kiválasztották, arra figyeltek, hogy
mi a református asszonyoknak a
legfontosabb gondja. Látjuk a szét-

szakadozott családokat, az egyházi,
társadalmi viszonyokat, s arra sze-
retnénk útmutatást kapni, hogy mi-
ként lehetne az egységet – amely
nélkül nincs emberi közösség – va-
lamiképpen visszaállítani. Az egy-
ség gondolatával zarándokoltunk el
Bonyháig, hogy erről halljunk taní-
tást. Az efézusi levél útmutatást ad
arra, hogyan és ki által valósulhat
meg az egység adott történelmi kor-
szakban: „Mert ő a mi békességünk,
ki eggyé tette mind a két nemzetsé-
get, és lerontotta a közbevetett vá-
lasztófalat.” 

Ha megvizsgáljuk a mindenkori
társadalmakat, rájövünk, hogy tár-
sadalmi választófalak mindenkor
léteztek, ma is léteznek. Ha csak a
berlini falat vesszük példának, lát-
hatjuk, hogy lerombolása után
olyan falak épültek vissza, amelyek
nem kőből és betonból vannak,
hanem egészen másból, amelyek
sokkal szilárdabbnak bizonyulnak,
mint hogy csákánnyal le lehetne
dönteni azokat. Az egység csak ott
tud megvalósulni, ahol Jézus Krisz-
tusban vannak együtt az emberek.

A Máté evangéliuma egy konkrét
eseményhez vezet el Péter anyósá-
nak meggyógyítása révén. Ma azt
látjuk, hogy a családokban falak
emelkednek ember és ember közé,
széthúzásban élünk. 

A püspök a Bonyhán részt vevő
közösséget konkrét feladatra szólí-
totta fel. Tekintettel arra, hogy em-
berek közötti falakról, a családon
belüli megosztó jelenségekről be-
szélünk, amelynek forrása sok eset-
ben az anyós, a korántsem tréfa
tárgyát képező anyóskérdést ele-
mezte. Nem véletlenül, hiszen a je-
lenlevők között legtöbben a
középkorú és az idősebb generációt
képviselő asszony, anyós volt. 

Köztudott, hogy sok családban
léteznek falak anyós és meny kö-
zött, anyós és vő között. Ezek a
konfliktus helyzetek lassan ölő mé-
regként foghatók fel, hacsak nem
kezelik időben és kellőképpen. Az
Újszövetség szolgálhat eligazításul
arra, hogy hogyan lehet lebontani
az emberek közötti falakat és felol-
dani a feszültségeket. Ott, ahol kö-
vetik Jézust, hallgatnak a
tanításaira, a szeretet parancsolatát

betartva, Jézus, „bemegy” a házba,
s ezután a családban minden az ő
vezetésével történik. Miután Jézus
meggyógyította Péter anyósát, fel-
kelt, és szolgált – olvassuk a Szent-
írásban. Ma az anyósok akkor
szolgálnak igazán, ha nem a fiata-
loknak szolgálnak, hanem Krisztus-
nak. Amikor az emberiség nagy
problémáira szeretnénk a megoldást
látni, akkor a legszűkebb csalá-
dunkban kezdjük el a falak bonto-
gatását. Szülessen meg az érzés,
hogy megpróbálom más élettel, más
hozzáállással, hgy egységet teremt-
sünk, hiszen csak így lehet növe-
kedni és fejlődni. A szakadás a
gonosz műve, az egység az Isten
csodája – fogalmazott a püspök. 

Az istentisztelet több lelkész
szolgálatával közös úrvacsoraosz-
tással zárult. 
Örvendünk, 
hogy együtt ünnepelhetünk

Borsos Melinda elnök az Erdélyi
Református Egyházkerület Nőszö-
vetsége és az Árva Bethlen Kata

Alapítvány nevében köszöntötte az
egybegyűlteket. 

– Örvendünk, hogy együtt ün-
nepelhetünk. Ez a hely néhány
éve egy szolgáló közösség otthona
lett. Ha az év folyamán elhagya-
tottnak és gazdátlannak is tűnik,
most élettel, énekkel, imádsággal,
játékkal, gyermekzsivajjal telt
meg. Egy közösség vagyunk, egy-
ségben Istennel. A bonyhai kas-
télynap eszköz a nőszövetség
kezében, amely révén egységet
kovácsolhattunk közel kétezer
résztvevő számára – fogalmazott
az elnök, és azt is bejelentette,
hogy a bonyhai kastélyt a közeljö-
vőben a magyar kormány támoga-
tásával felújítják. A
látványterveket kivetítették, így a
gyülekezet láthatta, milyen nagy-
szabású munkálatokra kell számí-
tani, s milyen korszerű épülettel
bővül a kastélykomplexum.

Brendus Réka, a Nemzetpolitikai
Államtitkárság helyettes főosztály-
vezetője a bonyhai közösségi ünnep
fontosságáról szólt, mely méltó tisz-
telettel adózik Árva Bethlen Kata

születési helyének és történelmi
alakjának.

A rendezvény résztvevőit Alin
Ioan Jors polgármester és Varga Ist-
ván alpolgármester is köszöntötték,
ígéretet téve, hogy segítik a kastély
felújításának ügyintézését. 

Délután a templomban Kocsis
István Árva Bethlen Kata monodrá-
máját Meister Éva, a Magyar Kul-
túra Lovagja címmel kitüntetett,
Magyar Művészetért díjas színmű-
vésznő adta elő. Az iskolában Len-
gyelné dr. Püsök Sarolta „…hogy
egyek legyenek, mint mi” címmel
tartott előadást. 

Ismersz-e engem? címmel vetél-
kedőre került sor, amelyen a bras-
sói, az erdővidéki, a görgényi, a
kalotaszegi, a marosi, a maros-me-
zőségi, a kolozsvári és sepsi egy-
házmegyék nőszövetségei vettek
részt. 

A rendezvényt gyermek- és ifjú-
sági programok, továbbá a kézmű-
vesvásár felhozatala tette színessé. 

A kastélynapot a szászrégeni
Sófár együttes hangulatos koncertje
zárta. 

Hat partnertelepülés részvé-
telével tartanak július 16-22.
között egy, a kultúrák egymás
mellett élése és idegenek be-
fogadása kérdésére épülő
konferenciát Székelyhodoson
egy európai támogatással
megvalósuló projekt kereté-
ben. Ha szerencsénk van,
talán az okszitán (okcitán) és
olasz kultúrába és étkekbe is
belekóstolhatunk.

Interkulturalitás – erdélyi örök-
ség? címmel tartanak többnapos ta-
lálkozót a nyárádmenti Székely-
hodos községben, amelyre a házi-
gazdák Magyarországról a Tokaj-
hegyaljai Szegi és Szegilong,
valamint a Paks melletti Géderlak
településeket, Franciaországból a
harmincéves kapcsolatot ápoló Ve-
nerque települést és annak olaszor-
szági testvértelepülését, Rivori
Veronesét, összesen mintegy 140
személyt látnak vendégül július 16-
22. között. A franciaországi partne-
rektől már 14-én megérkezett tíz

okszitán zenész, akik részt vesznek a
jobbágytelki tánctáborban, majd be-
kapcsolódnak a partnertalálkozóba.

Tudatosan választották a találko-
zónak az Interkulturalitás – erdélyi
örökség? címet, mert a migráció
kapcsán állandóan felvetődik a kér-
dés, hogy létezhet-e multikulturális

társadalom, befogadás és más val-
lások együttélése. A kiinduló kérdés
az, hogy adott a több évszázados
együttélés Erdélyben több kultúra,
vallás és nép – szász, magyar,
román, örmény és mások – között
mindenki a maga civilizációjával,
kultúrájával. Lehet-e ez egy fo-

gódzó, egy hivatkozási pont az új
migráció, új interkulturális kihívá-
sok megoldására? Erdélyben ezek-
nek a kultúráknak az együttélése
sosem volt felhőtlen, kultúrák kö-
zötti konfliktusok ma is vannak.
Mindezekben nekünk is vannak ta-
pasztalataink, és talán az erdélyi és
magyarországi magyarok körében
ezért is van sok ellenérzés, ellenve-
tés a migrációs kérdésekben – bon-
colgatta érdeklődésünkre a
találkozó központi témáját Balássy
András, a projekt vezetője.
Erdély és Provance

Ezeket a kérdéseket egy konfe-
rencia keretében elemzik, amelyet
az erdőszentgyörgyi Rhédey-kas-
télyban tartanak meg. Az örmény
közösséget Puskás Attila mutatja
be, Haller Béla az olasz, francia és
magyar történelem és kultúrák talál-
kozásáról beszél, László Lóránt tör-
ténész pedig az erdélyi szászokról.
Meglátogatnak olyan kisvárosokat
is, ahol ez az együttélés nyomot ha-
gyott, mint Erzsébetváros és az ör-
mények, Segesvár és a szászok, de
szó esik Bözödújfaluról, Bözödről
és a székely szombatosságról is. A
hét folyamán lesz idő megtekinteni
a térség néhány természeti, kulturá-
lis és egyéb örökségét, mint Paraj-
dot, Vármezőt, a Bekecset, és a hét
rendszeres programja lesz a job-

bágytelki tánctáborban való részvé-
tel. Július 21-én délutánra a vendé-
geket főzésre és konyhatermékeik
bemutatására kérték fel, az esemény
egy szabadtéri előadással zárul,
amelyen fellépnek a magyarorszá-
giak, az okszitánok, a Bekecs Nép-
táncegyüttes és a jobbágytelki
táncosok.

Természetesen nem marad fi-
gyelmen kívül a Franciaország déli
részét, a Provance-ot lakó okszitá-
nok kultúrája, hiszen egy tizenhat-
milliós közösségről van szó,
amelyből még három-négymillió
ember beszéli az okszitán nyelvet,
bár ezt a francia központosító hata-
lom következetesen megpróbálta
beolvasztani, felszámolni.
Európai találkozások

A találkozót a Hodos–Venerque
Baráti Társaság és Székelyhodos
község önkormányzata közösen
szervezi, anyagilag pedig az Euró-
pai Bizottság támogatja az Európa
a polgárokért program keretében.

Egy másik projektben is részt
vesznek a hodosiak, a hónap végén,
illetve augusztus elején a község
egy küldöttsége majd az olasz part-
nernél tartózkodik, a Bouger En-
semble nevű ifjúsági táborba hívtak
meg tíz nyárádmenti fiatalt, velük
együtt olasz, francia és lett résztve-
vők is lesznek.Közel másfél száz vendég érkezik a testvértelepülésekről Hodosra  Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Fotó: Mezey Sarolta

Interkulturális és migrációs kérdésekről beszélnek
Konferencia és kulturális találkozó Hodoson
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A tavaszi ülésszak megvalósí-
tásairól, az RMDSZ-frakció
parlamenti munkájáról, vala-
mint egy, az örökbefogadást
megkönnyítő törvényterve-
zetről is beszámolt csütörtöki
sajtótájékoztatóján Csép Éva
Andrea, az RMDSZ Maros me-
gyei parlamenti képviselője, a
képviselőház munka- és szo-
ciális ügyekért felelős bizott-
ságának titkára. Mint mondta,
a tavaszi ülésszakban az
egyik fő prioritás számára a
szociális szféra támogatása,
emberközelibbé tétele volt. 

A tavaszi ülésszak lezártával tar-
tott beszámolóján Csép Éva Andrea
hangsúlyozta: bár úgy tűnik, hogy
nagyon rég volt, a költségvetés volt
az első nagy fejezet, amiben az
RMDSZ komolyan kivette a részét,
és megpróbálták kellőképpen kép-
viselni a magyarlakta megyéket. A
szövetségnek jelentős szerepe volt
abban, hogy a 2019-es költségve-
tésben 2,13 milliárd lejjel több pénz
jut a gyerekpénz kifizetésére, az
RMDSZ szavazatainak köszönhe-
tően a költségvetési vita idején a
plénumban átment a módosító ja-
vaslat, amelynek értelmében meg-
növelték a gyerekpénzt 150 lejre a
2-18 év közötti és 300 lejre a 0-2 év
közötti gyerekek esetében. 

Mindemellett a költségvetésben
több mint 80 millió lejt sikerült kor-
szerű  kórházak létesítésére elkülö-
níteni. 22,5 millió lejt kap két
Maros megyei kórház, ebből a ma-
rosvásárhelyi sürgősségi kórház 8
millió lejt, ez a szaktárca saját fej-
lesztési költségvetésébe került bele,
a megyei klinikai kórház költségve-
tése pedig 14,5 millió lejjel egészült
ki, amely összeget korszerűsítési
munkálatokra költhetnek. 

Idén 11,2 millió lejt szántak a vá-
sárhelyi reptér korszerűsítésére, mi-
után az elmúlt két évben – a
parlamenti képviseletnek köszönhe-
tően – politikai lobbival sikerült el-
érni, hogy 50 millió lejt
különítsenek el központi költségve-
tésből a leszállópálya felújtására,
megkönnyítve ezáltal a megyei ön-
kormányzat munkáját. 
Nyolcmillióval nőtt a szociális
szolgáltatásokra szánt támogatás 

Bár az államra háruló teendőket
látják el, köztudott, hogy a szociális
szolgáltatók, mint a környékünkön
is jól ismert Caritas vagy a Diakó-
nia az utóbbi években jelentős költ-
ségvetési hiánnyal küszködtek, a
hiányzó állami támogatás miatt na-
gyon nehézzé vált a hátrányos hely-

zetben élők érdekében kifejtett
munkájuk. 

Csép Éva Andrea elmondta: múlt
évre 18 millió lej volt elkülönítve a
szociális szolgáltatások támogatá-
sára, az idei év elején pedig ezek a
szervezetek mindössze a 13,6%-át
kapták meg a működésükhöz szük-
séges összegeknek. A képviselő
asszony az  év elején többször talál-
kozott a munkaügyi miniszterrel, és
jelezte, hogy ez az összeg messze
nem elegendő ahhoz, hogy a szol-
gáltatók le tudják fedni a szociális
téren felmerülő szükségleteket. 

– A számításaink szerint megkö-
zelítőleg a kétszeresére kellett volna
emelni a tavalyi összeget, de végül
26 millió lejt különítettek el erre a
célra az idén, a tavalyi összegnél 8
millióval többet – fejtette ki.
Ugyanakkor, a családtámogatási
megvalósításokról szólva, a képvi-
selő elégedetten nyugtázta, hogy
törvénykezdeményezésének kö-
szönhetően kiküszöbölhették azt a
diszkriminatív előírást, amely az
egymás után több gyermeket vállaló
édesanyákat érintette, így azon kis-
mamák esetében, akik kevesebb
mint 12 hónapon belül újból gyer-
meknevelési szabadságra mennek,
a gyermeknevelési támogatás ösz-
szege nem lehet kevesebb az első
gyes ideje alatt kapott összegnél.
Ugyancsak az RMDSZ parlamenti
frakció kezdeményezésére kötele-
zővé vált az óvodai oktatás, és ezen-
túl nem szüntethetnek meg magyar
osztályokat a magyar érdekképvise-
leti szervezet beleegyezése nélkül.
Továbbá, a szövetség iktatott egy
törvénykezdeményezést, amely
1500 lejes adójóváírást tenne lehe-
tővé a munkaadóknak, amennyiben
az összeget az alkalmazottak gyer-
mekeinek bölcsődei vagy óvodai
oktatására fordítják. 

Versenyképes és méltányos 
nyugdíjrendszert szorgalmaztak

A sajtótájékoztatón a parlamenti
képviselő részletekbe menően is-
mertette a héten kihirdetett nyugdíj-
törvény újdonságait. Mint mondta,
a szövetség módosító javaslatainak
köszönhetően kedvezőbb nyugdíja-
zási feltételeket ír elő a törvény töb-
bek között a háromgyerekes
édesanyáknak, valamint a  népdal-
énekeseknek és néptáncosoknak,
emellett sikerült megszüntetni a
rokkantsági nyugdíjjal kapcsolatos
méltánytalanságokat.

Csép Éva Andrea kifejtette, a
rokkantsági nyugdíjra való jogo-
sultság esetében feltétel volt a 15 év
szolgálati idő, viszont ha valaki csu-
pán 5 év munkaidővel rendelkezett,
de munkabalesetet szenvedett (pél-
dául leesett egy állványról), és
ennek következtében részlegesen
vagy teljesen elveszítette a munka-
képességét, akkor nem mehetett el
nyugdíjba, hanem egy szociális jut-
tatásra volt jogosult, amelynek az
összege a mindenkori kormány
kénye-kedvének van kiszolgáltatva. 

Mint ismeretes, az RMDSZ a
nyugdíjtörvény parlamenti vitája
alatt is szorgalmazta, hogy töröljék
el a rokkant személyeket érintő
diszkriminatív előírásokat. Ez
akkor nem történt meg, viszont az
Alkotmánybíróság döntése alapján
a parlamentnek visszaküldött tör-
vényben eltörölték a minimális 15
éves hozzájárulási feltételt ezen ka-
tegóriák számára. 
Tovább egyszerűsítenék
az örökbefogadást

A sajtótájékoztatón szóba került
egy, az örökbefogadást tovább egy-
szerűsítő törvénytervezet, amely
egyelőre a bizottságok asztalán van.
A tavaly közvitára bocsátott tör-
vénytervezetet elfogadta a szenátus,
viszont a képviselőház a döntő ház,
a munkaügyi és jogi bizottság

együttes jelentéstevő a törvény
végső formáját illetően. 

– Mindenképpen egy sokkal jobb
törvényről beszélünk, mint a jelen-
leg érvényben lévő, ugyanis köny-
nyítené és rövidítené az
örökbefogadási folyamatot, a hosz-
szas procedúra ugyanis sok örökbe-
fogadást vállaló szülő számára
akadályt jelent. Ugyanakkor a ter-
vezet a jelenlegi formájában öt évre
hosszabbítaná meg az örökbe fo-
gadó szülői bizonylat érvényessé-
gét.  Ez azért fontos, mert egy-egy
pár sok esetben két-három év alatt
sem találja meg a számára megfe-
lelő gyereket, és időközben lejár ez
a bizonylat, így újra kell kezdeni a
megszerzéséhez szükséges eljárást.
Ezenkívül, abban az esetben, ha
majd utólag a gyerek testvérét is
örökbe szeretnék fogadni, egysze-
rűbb lenne a folyamat. A törvény-
tervezettel kapcsolatos javaslataink
között szerepel az is, hogy a nyugdíj
kiszámításakor az örökbe fogadó
anyáknak nyújtott összeszokási sza-
badságot számolják be úgynevezett
asszimiláló periódusnak. Jelenleg
az összeszokási szabadság ideje

alatt az örökbe fogadó szülőnek egy
1700 lejes fix havi összeg jár, vi-
szont az volt a módosítási javasla-
tom, amit iktattam a törvény-
tervezethez, hogy akárcsak a gye-
reknevelési szabadságon lévő anyu-
kák, az örökbefogadó szülő is arra
az egy évre kapja meg a 85 száza-

lékát az utóbbi 12 havi jövedelmé-
nek. Ne diszkrimináljuk azokat,
akik esetleg nagyobb jövedelemmel
rendelkeznek – mutatott rá a parla-
menti képviselő. 
Nagy szükség lenne az elektronikus
karkötőkre

A parlamenti munkájához, illetve
az RMDSZ nőszervezetének a tevé-
kenységéhez is kapcsolódó, a nők
elleni erőszak visszaszorítását célzó
NEEEM kampányról is szólt a kép-
viselő. Mint mondta, az év első fe-
lében elfogadták az általa
kezdeményezett törvénytervezetet,
amelynek értelmében a televízió-
csatornák a képernyőn  kötelezően
fel kell tüntessék a családon belüli
erőszak áldozatai számára létreho-
zott, ingyenesen hívható zöldszá-
mot, amikor erről a témáról esik szó
a műsoraikban vagy a híradásaik-
ban, a rádiósok pedig be kell olvas-
sák a zöldszámot. Hangsúlyozta:
bár a törvényben szerepelnek az
elektronikus karkötők mint eszkö-
zök a távoltartási végzések betartá-
sának a nyomon követésére, ezeket
még mindig nem szerezte be a bel-
ügyminisztérium. Ezért nemrég erre

vonatkozóan magyarázatot kért a
miniszter asszonytól. A statisztikák
szerint 2018-ban országszerte több
mint 3200 távoltartási rendeletet
bocsátottak ki, és ebből több mint
1200-at szegtek meg az elkövetők.
És ezek csak azok az esetek, ame-
lyeket jelentettek az áldozatok –
tette hozzá a képviselő, aki szerint
az elektronikus karkötő, amellett
hogy nagyobb biztonságot jelentene
az áldozatoknak, elrettentő hatással
lenne az elkövetőkre is, hiszen a tá-
voltartási végzés megszegése egy
hónaptól egy évig terjedő börtön-
büntetést von maga után. 

A képviselő sikerként szólt a csa-
ládi erőszak áldozatainak a megse-
gítését célzó Nem luxustáska
kampányról is, amelynek keretében
12 megyében több száz, alapvető
tisztálkodási kellékeket tartalmazó
táskát adományoztak a nőszervezet
felhívására, és juttattak el lányanyá-
kat támogató, valamint a családi
erőszak áldozatait felkaroló köz-
pontokba, a sürgősségi rohammentő
szolgálathoz, továbbá olyan sok-
gyerekes családokhoz, ahol általá-
ban nem az a kérdés, hogy milyen
márkájú tusfürdőt vesznek, hanem
hogy kenyeret vagy fogkrémet vá-
sárolnak-e. 

Menyhárt Borbála

A tavaszi ülésszak egyik fő prioritása:
A szociális szféra támogatása 

Illusztráció.  Fotó: Caritas

Illusztráció 

Csép Éva Andrea Fotó: Nagy Tibor
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A Ferencváros 2-1-re legyőzte
szerdán a bolgár Ludogorec
gárdáját a labdarúgó Bajnokok
Ligája-selejtező első fordulójá-
nak első, budapesti mérkőzé-
sén.

Intenzív letámadással kezdtek a
bolgárok, amire a hazaiak gyors góllal
feleltek: a 6. percben Lovrencsics be-
adására jó ütemben érkezett Nguen
(1-0). A folytatásban a két tizenhatos
között lendületes mezőnyjáték zajlott,
a kapuk nem forogtak veszélyben. A
félidő közepétől egyre inkább a ven-
dégek vették át az irányítást, majd a
31. percben egy hazai hibát kihasz-
nálva gólt lőttek. Ihnatenko passzolt
rossz helyre saját térfelének közepén,
amiből a letámadó vendégek azonnal
helyzetbe kerültek, és bár Tchibota lö-
vését még védte Dibusz, a leshatáron
álló Swierczok már a kapuba lőtte a
lecsorgót (1-1). A szünetig a hazaiak
nem tudtak váltani, a Ludogorec pedig
megelégedett az egyenlítéssel.

A második félidőben bátrabb és ha-
tékonyabb támadójátékot vállalt fel a
Ferencváros, ami előbb mezőnyfö-
lényt, majd helyzeteket, a 65. percben
pedig újabb vezető gólt eredménye-
zett: Nguen lapos beadását Zubkov
lőtte a bolgár kapuba (2-1). Az addig
kicsit kényelmes, kizárólag a saját tér-
felére koncentráló Ludogorec hát-
rányban azonnal magasabb sebességi
fokozatba kapcsolt. A vendégek előtt
ismét adódtak helyzetek, de csak a
hajrában tudták beszorítani a minő-
ségi cserékkel frissítő hazaiakat, akik
megőrizték egygólos előnyüket.

A visszavágót szerdán rendezik
Razgradban. A főtáblás részvételért a
Ferencvárosnak négy ellenfelet kel-
lene búcsúztatnia, a második körben a
luxemburgi Dudelange vagy a máltai
Valletta FC lenne az ellenfele. Utóbbi
párharc első, luxemburgi felvonása 
2-2-vel ért véget kedden.

A selejtező első körének vesztese
az Európa-liga selejtezőjének máso-
dik fordulójában folytathatja nemzet-
közi kupaszereplését, ahol az izlandi
Valur Reykjavík vagy a szlovén NK
Maribor vár majd rá.

Gól nélküli döntetlennel mu-
tatkozott be a labdarúgó 1. li-
gában és a Sepsi OSK
vezetőedzőjeként László
Csaba, a háromszéki csapat a
FC Voluntari otthonában szer-
zett pontot a 2019/2020-as
évad nyitómérkőzésén.

A Bukarest melletti kisváros sta-
dionjában alig pár száz néző lézen-
gett a találkozón, a hangulat csak a
30. perc után emlékeztetett futball-
mérkőzésre, amikor a román fővá-
ros környéki utak hétvégi
dugójában elakadó vendégszurko-
lók is megérkeztek a találkozóra.
Fontos dolgokról nem maradtak le,
mert a két csapat lassú és unalmas
focival „szórakoztatta” a közönsé-
get, kaput eltaláló lövésekig csak az
első félidő utolsó percében jutott el
mindkettő, de egyikben sem volt
különösebb erő, írta beszámolójá-
ban az NSO.

Az iram szünet után sem pörgött
fel, csak a Voluntari birtokolta még

többet a labdát, ám a három frissen
igazolt hátvéddel (Radoszlav Di-
mitrov, Răzvan Tincu és Hrvoje Ba-
risic) felálló Sepsi védelmét a 70.
percig nem tudták zavarba hozni.
Akkor Igor Armas fejese után vé-
dett nagyot Niczuly Roland, aki két
perccel később Cristian Costin ke-
mény lövése után is kiütötte a rövid
sarokra tartó labdát. Sokat elmond
a színvonalról, hogy ez a két védés
elég is volt a Sepsi kapusának, hogy
megkapja a találkozó legjobbjának
járó díjat.

A mérkőzés képe csak az utolsó
tíz percre fordult meg, ekkor a Sepsi
vált veszélyessé, de Dylan Flores
kapáslövésénél, majd a csereként
beálló Nicolae Cârnat egyéni akci-
ója végén is védett Bozsidar Mitrev,
a Voluntari kapusa. A Sepsi ezzel
először kezdte pontszerzéssel a baj-
nokságot, hiszen első két 1. ligás
évében egyaránt 1-0-ra elvesztette
nyitómérkőzését.

A Marosszentgyörgyi Kinder
labdarúgóklub egykori kiváló
játékosa, Ovidiu Horşia az él-
vonalbeli Jászvásári CSM Po-
litehnicánál töltheti a
labdarúgó 1. liga most elkez-
dődött évadát. Kölcsönbe ke-
rült ide a Bukaresti FCSB-től,
miután egy évig az élvonalbeli
bajnokságba a nyár elején
feljutott Academica Clinceni-t
erősítette.

Ovidiu a Kinder növendékeként
(edző: Coriolan Lupu Pop) előbb a
Marosvásárhelyi Kiválósági Akadé-
miához került, onnan szemelte ki a
Bukaresti FCSB. A minap Marosvá-
sárhelyen járt, ahol a Népújság né-
hány kérdésére is válaszolt.

– Gratulálok, Ovidiu, hiszen az
Argeş ellen a hosszabbításban
szerzett találatoddal feljuttattad
az ilfovi alakulatot az élvonalba,
onnan a Jászvásári Politehnicá-

hoz kerültél. Hogyan emlékszel
vissza arra a gólodra, amelyet
napokig ismételtek a hazai
sportadók?
– Szerencsés gól volt, éppen

hozzám került a labda, és befejel-
tem a második hosszabbításperc-
ben, majd az így szerzett 84 ponttal
feljutottunk az 1. ligába. Egyébként
inkább lábbal szoktam gólokat sze-
rezni, nem fejjel... 

– Jól teljesítettél a tavaszi sze-
zonban, ezzel párhuzamosan a
korosztályos válogatottban is
bizonyítottál.
– Valóban. A tavaszi idényben

három hétig az U19-es válogatottal
Oroszországban edzőtáboroztunk,
majd utána kiváló idényben volt ré-
szem Clinceni-ben, ahol nagyszerű
csapatot alkottunk, hozzáértő és ki-
váló szakmai stáb készített fel min-
ket. 

Amúgy az U19-es csapattal öt ta-
lálkozón vettem rész az elitkörben,
ahol az elődöntőig jutottunk Orosz-
országban. 15 éves koromtól már

több alkalommal szerepeltem az
U15-ös, U16-os, U17-es, U18-as és
U19-es válogatottban is. 

– Te is tagja vagy annak a ki-
váló, 1999-2000-es születésű
marosvásárhelyi évfolyamnak,
amelynek tagjai a Kindernél és
a Speranţánál nőttek fel Corio-
lan Lupu Pop és Eduard Bota
edzősége alatt. Közülük kikkel
tartod a kapcsolatot?
– A Kindernél csapattársam,

majd később barátom lett Tóásó
Roland, Alexandru Core, Molnar
Dragoş, Claudiu Popescu, míg a
Speranţától Márton Kristóffal,
Solymosi Lehellel, Grittó Attilával
és Csegöldi Ottóval vagyok jó
barát. 

– Nagyon fiatalon kerültél el a
fővárosba Marosvásárhelyről,
akárcsak a 14 éves öcséd, Ad-
rian, aki ugyancsak a FCSB if-
júsági játékosa. Könnyen

beleegyeztek a szüleid, hogy
ilyen fiatalon elhagyjátok az ott-
honotokat?
– Miután megkaptam a FCSB

ajánlatát, arra gondoltam, hogy
nincs veszítenivalóm. Ezt a szüleim
is belátták, sőt mindkettőnket min-
dig, mindenben támogattak. Főleg
az édesapám értett meg, aki hajda-
nán a megyei bajnokságban játszó
Metalotehnicánál Szöllősi László
edzősége alatt is játszott. Egy sérü-
lés miatt nem jutott fennebb, így
hamar derékbe tört a sportkarriere.
Nem utolsósorban egykori edzőm-
nek, Coriolan Lupu Popnak is sokat
köszönhetek, ugyanis bízott ben-
nem, és a kiválósági központhoz
irányított, ahonnan kiszemelt a
FCSB.

– Testvéred megszokta a FCSB-nél?
– Persze. Ügyes, komoly fiú, re-

mélem, hogy az is marad, mert csak
úgy léphet fennebb. Gyakran talál-

kozunk, és támogatjuk egymást,
szurkolunk egymásnak, szüleink
nem kis örömére. 

– Szabadidődben mivel foglal-
kozol?
– Kávézni szoktam a barátaim-

mal, de egy-egy jó filmet is megné-
zünk alkalomadtán, emellett a
minőségi labdarúgó-mérkőzéseket
követem. A hazai bajnokság minden
meccsét megnézem, hogy jól meg-
ismerjem a játékosokat, de érdekes-
nek vélem a La Liga meccseit. Nem
zárom ki, hogy idővel Spanyolor-
szágban futballozzak, de egyelőre a
következő idényre összpontosítok,
és mindent elkövetek, hogy jó játé-
kommal segítsem a Jászvásári Poli-
tehnicát, ahol kölcsönben
szerepelhetek a 2019-2020-as
idényben, hiszen fontos számomra
a tapasztalatszerzés. 

– Nagyernyéből származol, vi-
szont keveset játszottál Maros-
vásárhelyen. Szeretnél évek
múlva még itt futballozni?
– Igen. Ha lesz rá lehetőség és

alkalom, szívesen fociznék idővel
marosvásárhelyi színekben, talán
majd a futballkarrierem végén, az 1.
ligában – ha lesz csapat.

– A labdarúgással párhuzamosan
az iskolát is végzed. Hol tanulsz?
– Amikor a FCSB-hez szerződ-

tem, Bukarestben folytattam a ta-
nulmányaim, aztán a Clinceni-ben
végeztem a XII.-et, sportosztály-
ban. Labdarúgói pályafutásom be-
fejezése után csakis a sportéletben
képzelem el a jövőm mint edző
vagy sportmenedzser...

– Sok sikert hozzá!

Jászvásáron folytatja
a nagyernyei Ovidiu Horşia
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BL: Nem játszik a visszavágón (sem)
a 36-szoros román válogatott

A Ferencváros elleni BL-selejtező visszavágóján sem léphet pályára a Lu-
dogorecben a 36-szoros román válogatott védő, Dragoş Grigore, aki az első
meccs előtt sérült meg. A fakti.bg szerint így várhatóan ugyanazzal a véde-
lemmel áll majd ki a bolgár csapat a július 17-i visszavágón, mint a szerdai
első, budapesti meccsen, amelyen Georgi Terziev válogatott játékos játszott
a bolgár hátvédsor közepén.
Ott lehet viszont a mérkőzésen Claudiu Keserü, aki duplázott szombaton a
bolgár bajnokság nyitókörében hazai pályán 2-0-ra megnyert mérkőzésen,
a Carszko Szelo ellen.

Három iksz az első fordulóban
Egyaránt döntetlenre zárult a labdarúgó 1. liga nyitókörének első három mérkő-
zése. A Sepsi OSK pénteki, voluntari-i pontosztozkodása után a Botoşani Gyur-
gyevóból vitt el egy pontot, majd a bajnoki címvédő Kolozsvári CFR nem tudta
legyőzni a Jászvásárt.
Az 1. forduló lapzártánkig lejátszott mérkőzéseinek eredménye: FC Voluntari –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-0, Gyurgyevói Astra – FC Botoşani 2-2, Kolozs-
vári CFR – Jászvásári CSM Politehnica 1-1.
Tegnap, lapzárta után játszották: CSU Craiova – Academica Clinceni, Bukaresti
FCSB – Nagyszebeni Hermannstadt.
A mai program: Medgyesi Gaz Metan – Chindia Târgovişte (18 óra), Konstancai
Viitorul – Bukaresti Dinamo (21 óra).

Czimbalmos Ferenc Attila

1097.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Dan Biton, a bolgár Ludogorec (k), valamint Danilo Ihnatenko (j) és Olekszandr Zubkov
(b), a Ferencváros játékosai a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójában
játszott mérkőzésen Budapesten, a Groupama Arénában 2019. július 10-én. 

MTI/Koszticsák Szilárd

Fotó: GSP

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzések: Nomme
Kalju (észt) – Shkëndija (északmacedón) 0-1, Suduva Marijampole (litván) –
Crvena zvezda (szerb) 0-0, Ararat-Armenia (örmény) – AIK (svéd) 2-1, Asztana
FK (kazah) – Kolozsvári CFR 1-0, FK Szarajevó (bosnyák) – Celtic (skót) 1-3,
F91 Dudelange (luxemburgi) – Valletta FC (máltai) 2-2, The New Saints (walesi)
– Feronikeli (koszovói) 2-2, HJK (finn) – HB Tórshavn (feröeri) 3-0, Partizani
Tirana (albán) – Qarabag (azeri) 0-0, BATE (fehérorosz) – Piast Gliwice (len-
gyel) 1-1, Sheriff Tiraspol (moldovai) – Szaburtalo Tbiliszi (grúz) 0-3, Pozsonyi
Slovan (szlovák) – Szutjeszka Niksics (montenegrói) 1-1, Linfield FC (északír)
– Rosenborg BK (norvég) 0-2, Dundalk FC (ír) – Riga FC (lett) 0-0, Valur Reyk-
javík (izlandi) – NK Maribor (szlovén) 0-3.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó BL-selejtező, 1. forduló, első mérkőzés: Ferencváros – Ludogorec
(bolgár) 2-1 (1-1)
Budapest, Groupama Aréna, 18.115 néző, vezette: Semeulevics (izraeli).
Gólszerzők: Nguen (6.), Zubkov (65.), illetve Swierczok (31.).
Sárga lap: Sigér (86.), illetve Moti (51.), Goralski (61.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, Heister – Ihnatenko, Haratin
(77. Sigér) – Zubkov, Skvarka, Nguen (83. Varga R.) – Priskin (66. Lanzafame).
Ludogorec: Iliev – Ikoko, Terziev, Moti, Nedjalkov – Biton (66. Marcelinho),
Goralski (78. Badji), Djakov – Lukoki (83. Jorge Intima), Swierczok, Tchibota.

Kapunyitás az 1. ligában: unalmas
mérkőzésen pontszerzés Voluntari-on

BL-selejtező: Egygólos előnnyel várja
a Ferencváros az idegenbeli visszavágót

Fotó: DigiSport
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Háromgólos győzelemmel kezdett 
a Debrecen

Kétgólos előnyben a Honvéd
A Debreceni VSC hazai pályán

3-0-s győzelmet aratott az albán
FK Kukesi felett a labdarúgó-Eu-
rópa-liga selejtezőjének első for-
dulójában, a csütörtöki első
mérkőzésen. A bajnoki bronzér-
mes hajdúságiak így magabiztos
sikerrel köszöntötték vezetőedző-
jüket, Herczeg Andrást, aki 63.
születésnapját ünnepelte.

A mérkőzés elején a Debrecen
irányította a játékot, számos tá-
madást vezetett, komoly feladat
elé viszont nem állította az albá-
nok kapusát. A félidő derekán
aztán fordult a kocka, inkább a
Kukesi volt veszélyes, ezt jelezte,
hogy egyszer a kapufa mentette
meg a hajdúságiakat a kapott gól-
tól, ráadásul a szünetig Nagy Sán-
dornak is nagyot kellett védenie.

A folytatás nagyszerűen alakult
debreceni szempontból, ugyanis a
nyáron igazolt nigériai Haruna
Garba a becserélése után első lab-
daérintéséből gólt szerzett egy be-
gyakorolt szögletkombináció
végén (1-0). A vezető találatot kö-
vetően néhány percig még lendü-
letben maradt a DVSC, utána
viszont kiegyenlítetté vált a játék.
Az idő múlásával a hazaiak egyre
inkább csak a biztonságra töre-
kedtek, ugyanakkor több védelmi
hiba is albán helyzeteket eredmé-
nyezett. Egyenlíteni ennek elle-
nére nem tudtak a vendégek, sőt
egy gyors ellentámadásból meg-
duplázták előnyüket a piros-fehé-
rek (2-0). A második debreceni
gól megtörte az albán csapatot,
így a magyar együttes a hajrában
még magabiztosabbá tette sikerét
(3-0), így háromgólos előnnyel
utazhat Albániába.

Kétgólos FCSB-siker a gyenge Milsami ellen
Nem csillogott, a továbbjutásra nézve

mégis biztató előnyt szerzett a Bukaresti
FCSB a labdarúgó-Európa-liga selejtezőjé-
nek első fordulójában a Milsami Orhei ellen.
A fővárosiak kétgólos sikere az elsőnek szá-
mít azután, hogy a klubot hivatalosan is
megfosztották a Steaua eredménylistájától,
így a névváltoztatást követően a dicsőség-
tábláról le kell venni a BEK-győzelmet, va-
lamint az európai Szuperkupa-sikert, ezek
hivatalosan immár a hadsereg sportegyesü-
letének a jelenleg a bukaresti 4. ligában ten-
gődő csapatát illetik. A FCSB pedig olyan
klubnak számít, amelynél 2003-ban kezdő-
dött az időszámítás – a katonaság ti. ekkor
adta ki magánkézbe a csapatot.

A moldáviai csapat elleni gyurgyevói
mérkőzésen az első percek a vendégek ke-
mény belemenéseiről maradnak emlékeze-
tesek. A FCSB játékosai nem riadtak meg a
sérülés lehetőségétől, és bevállalták az egy-
egy elleni párharcokat is, illetve igyekeztek
minél hamarabb az ellenfél kapuja elé ke-
rülni, a 12. percben pedig Florin Tănase
egyéni akciója végén megcélozta és be is
vette a vendégek kapuját (1-0). A Milsami
ezután sem igen tudott veszélyeztetni, a ro-
mánoknál volt többet a labda, akik több le-
hetőséget is kialakítottak, de ezeket nem
sikerült értékesíteni. Legközelebb Cristea állt
a gólszerzéshez, de Chirinciuc kapus védett.
Szünet után azonban már ő is tehetetlen volt,
amikor ugyancsak Florin Tănase Hora pas-

szát értékesítette (2-0). A kétgólos előny bir-
tokában a FCSB kiengedett, játékosai sokkal
lazábban vették a mérkőzést, Hora és Coman
még elhibázott egy-egy ziccert, újabb gól így
nem született. A hajrában pedig ez szinte
megbosszulta magát, egy megpattanó labda
kis híján Vlad kapujában kötött ki.

A FCSB emberhátrányban fejezte be a
mérkőzést, a 62. percben pályára lépett Filip
ugyanis kilenc perc alatt két sárga lapot is
begyűjtött, emiatt kiállították.

Kiütötte a Zetát Montenegróban a Fehérvár
A Fehérvár FC Loic Nego mesterhárma-

sával, valamint Juhász Roland és Huszti Sza-
bolcs találatával 5-1-re győzött a
montenegrói Zeta vendégeként a labdarúgó-
Európa-liga selejtező 1. fordulójának első
mérkőzésén, csütörtökön.

A Fehérvár gyorsan kétgólos előnybe ke-
rült. Előbb a bal szélen meglóduló Milanov
lapos beadását Nego külsővel a kapufa mellé
lőtte (0-1), majd röviddel ezután ismét ők ját-
szottak össze, és az ezúttal magasan érkező
beívelést vágta be Nego (0-2). Némileg vá-
ratlanul szépített a montenegrói együttes (1-
2), de ez nem fogta meg a
székesfehérváriakat. Scepovic ugyan kiha-
gyott egy ziccert, ám a visszapattanó meg-
szerzése után Milanov harmadszor is
tökéletesen szolgálta ki Negót. A francia já-
tékos a 23. percre mesterhármast szerzett 
(1-3). A folytatásban kicsit csökkent a szín-
vonal, helyzetből is kevesebbet láthatott a
közönség, és a szünetig az állás nem válto-
zott.

Fordulás után a Fehérvár átengedte a kez-
deményezés lehetőségét a Zetának, amely
megpróbált ezzel élni, a félidő elején egy-két
alkalommal veszélyeztetett is, de aztán újra

alacsonyabb lett az iram, és jobbára a me-
zőnyben folyt a játék. A hajrára felpörgött a
Fehérvár, és Juhász fejesgóljával (1-4), majd
az utolsó pillanatokban Huszti szép, szabad-
rúgásból szerzett találatával (1-5) nagyon
magabiztossá tette sikerét, amely után az e
heti visszavágót kényelmes helyzetből vár-
hatja.

Továbbjutásra esélyes a Craiova, siker Azerbajdzsánban
Győzelemmel kezdte szereplését az Eu-

rópa-liga selejtezőjében a CSU Craiova.
Az oltyán gárda Bakiban lépett pályára, a

Sabail vendégeként, és bár a találkozót táma-
dásban kezdte, szinte hátrányban folytatta, mi-
után egy gyors kontrán a házigazda azerieket
csak sárga lapos figyelmeztetés árán tudta fel-
tartóztatni Ivan Martic. A figyelmeztetés hatott,
öt perccel később Alexandru Mateiu a bünte-
tőterületről eleresztett látványos lövéssel meg-
szerezte a vezetést a román csapat javára (0-1).
A vendéglátókat láthatóan feltüzelte a találat,
bő húsz perccel később a második szögletüket
kihasználva egyenlíettek: Agabala Ramazanov
egy edzésen jól begyakorolt figurát (két csa-
pattársa is elengedte a labdát!) góllal fejezett
be, amelyben bőven benne volt a Craiova olasz
kapusa, Pigliacelli is (1-1).

Szünet után sokkal elszántabban folytatták
a románok, az 51. percben a csapatkapitány
Nicuşor Bancu 30 méteres egyéni futama
végén újra vezetéshez juttatta csapatát (1-2),
majd negyedórával később Mihai Roman
finom mozdulattal belebökött a labdába,
amely így a hálóban kötött ki (1-3). Ez az
állás már döntőnek ígérkező előnyhöz látszott
juttatni a Craiovát, amely még növelhette is
volna a különbséget, hiszen öt perccel később
Qakát a büntetőterületet jelző vonalon buk-

tatták, amiért tizenegyes járt volna, azonban
a bíró ehelyett a tizenhatoson kívülről diktált
szabálytalanságot. Ebbe azonban nem nyugo-
dott bele a Sabail, kitartó próbálkozásait
pedig a 82. percben siker koronázta, ekkor
Ramazanov megszerezte második találatát
(2-3), ezzel némileg növelve csapata esélyét
a továbbjutásra, amelyre mindazonáltal to-
vábbra is a román együttes a nagy esélyes.

A Budapest Honvéd 3-1-re legyőzte a litván Zalgiris
Vilnius csapatát a labdarúgó-Európa-liga selejtezőjének
első fordulójában, a párharc csütörtöki első mérkőzésén.

Az első félidőben több és nagyobb helyzetei voltak a
vendég litván csapatnak, gólt mégis a magyar együttes
szerzett, miután a 32. percben Gazdag Dániel beadása
kipattant egy védőről, de Banó-Szabó Bence középről,
tíz méterről a hálóba lőtt (1-0).

Összeszokottabb csapatnak tűnt a Zalgiris, ennek el-
lenére a kispestiek az 55. percben növelték előnyüket,
miután Kamber hatalmas bedobását David N’Gog a ka-
puba fejelte (2-0). A különbség a 69. percben tovább nőtt,
mivel a Gazdag Dániellel szemben elkövetett szabályta-
lanságért megítélt büntetőt a sértett gólra váltotta (3-0).

A Honvéd a 85. percben ismét tizenegyeshez jutott, de
Gazdag kísérletét ezúttal kivédte a cseh Martin Berkovec
kapus. A végeredményt a litvánok csereként beállt kö-
zéppályása, Karolis Uzela állította be, aki a 92. percben
egy kipattanó labdát értékesített (3-1).

A kispestieknek négy, a vendégeknek hat kaput elta-
láló lövésük volt.

A párharc győztese az azeri Szabail és a román Uni-
versitatea Craiova csatájának továbbjutójával találkozik.

A kispesti stadion építése miatt a meccset az angyal-
földi Illovszky Rudolf Stadionban rendezték. A vissza-
vágót csütörtökön (romániai idő szerint) 20 órától
játsszák Vilniusban.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 1. forduló, első

mérkőzés: Debreceni VSC – FK Kukesi (albán) 3-0
(0-0)

Debrecen, 10.250 néző, vezette: Gishamer (oszt-
rák).

Gólszerzők: Garba (54.), Varga K. (77., 83.).
Sárga lap: Cuculi (39.), Limaj (67.), Musolli (73.),

Teqja (75.), Kitanovski (91.).
Debrecen: Nagy S. – Kusnyír (89 Kinyik), Szatmári

Cs., Pávkovics, Ferenczi J. – Szécsi M., Haris, Tőzsér,
Varga K. – Takács T. (52. Garba), Trujic (88. Csősz).

Kukesi: Frasheri – Kitanovski, Cuculi, Teqja, Rum-
bullaku – Limaj, Ethemi (72. Cyrbja), Musolli, Rroca
(76. Musta) – Shkurtaj, Rama.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga selejtező, 1.

forduló, 1. mérkőzés: Bukaresti FCSB –
Milsami Orhei 2-0 (1-0)

Gyurgyevó, Marin Anastasovici sta-
dion, kb. 5000 néző. Vezette: Kristoffer
Hagenes.

Gólszerző: Fl. Tănase (12., 56.).
Sárga lap: Filip (64., 73.), illetve Plătică

(33.), Crăciun (58.), Jardan (70.)
Kiállítva: Filip (73.). 
FCSB: A. Vlad – Cl. Belu, I. Cristea,

Planic, M. Roman – Oaidă (62. Filip), Ne-
delcu, Fl. Tănase – D. Man (79. Ov. Po-
pescu), I. Hora, Fl. Coman (90+5.
Dumitru).

Milsami: Chirinciuc – Jardan, Crăciun,
Bolohan, Plătică – A. Antoniuc, Rusnac,
Onica, Stână (85. M. Antoniuc) – Andro-
nic, Nazar (60. Zagaevschi).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga selejtező, 1.

forduló, első mérkőzés: Zeta (monteneg-
rói) – Fehérvár FC 1-5 (1-3)

Gradski Stadion, Podgorica, vezette:
Vadachkoria (georgiai).

Gólszerző: Goranovic (18.), illetve
Nego (3., 12., 23.), Juhász (86.), Huszti
(93.).

Sárga lap: Pátkai (58.), Nikolov (64.).
Zeta: Akovic – Tuzovic, D. Vukcevic,

Ceklic, Sekulic – Milojko, S. Krstovic (76.
Lambulic) – Goranovic, S. Vukcevic (59.
Yamoah), Bosnjak – I. Vukcevic.

Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola, Juhász,
Elek, Stopira – Pátkai (61. Petrjak), Niko-
lov, Hadzic – Nego, M. Scepovic (80. Fu-
tács), Milanov (64. Huszti).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga selejtező, 1.

forduló, 1. kör: Sabail (azeri) – CSU Cra-
iova 1-3 (1-1)

Baki, ASCO Aréna, vezette: Fjodor
Zammit (máltai).

Gólszerzők: Ramazanov (33., 82.), il-
letve Mateiu (12.), Bancu (51.), Roman
(67.)

Sárga lap: Ramazanov (87.), illetve
Erico (73.), Martic (7.), 

Sabail: Bozsinovszki – U. Abbaszov,
Junuszada, Rahimov (84. Jagublu), Erico
– Cociuc, Essien (59. Duventru), Amirgu-
lijev – M. Abbaszov, Ramazanov, Hamdi
(72. Muradbajli).

Craiova: Pigliacelli – Martic, Kelic,
Acka, Bancu – Ivanov, Mateiu, Qaka –
Bărbuţ (73. Ioniţă), Roman (68. Fortes),
Vătăjelu (90. Baiaram).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga se-

lejtező, 1. forduló, első mérkő-
zés: Budapest Honvéd – Zalgiris
Vilnius (litván) 3-1 (1-0)

Budapest, Illovszky Rudolf
Stadion, 3622 néző, vezette:
Marhefka (szlovák).

Gólszerzők: Banó-Szabó
(32.), N’Gog (55.), Gazdag
(69., tizenegyesből), illetve.
Uzela (92.).

Sárga lap: Gazdag (62.),
Kukoc (74.), illetve T. Kis (6.),
Mikoliunas (69.), Tomic (84.).

Honvéd: Lefkovits – Batik,
Kamber, Lovric – Kovács N.,
Gazdag, Banó-Szabó (83. Kál-
noki-Kis), Heffler T., Kukoc
(74. Uzoma) – N’Gog (70.
Cipf), Moutari.

Zalgiris: Berkovec – Mikoli-
unas (72. Uzela), Tomic, Bolha,
Slijngard – Vorobjovas, Pérez
(89. Simkus) – Antal, Baravy-
kas (67. Vareika), Morer – T.
Kis.

A debreceni Haris Attila (b) és Besar Mussoli, az albán csapat játé-
kosa a labdarúgó-Európa-liga selejtezőjének első fordulójában ját-
szott Debreceni VSC – FK Kukesi mérkőzésen a debreceni Nagyerdei
Stadionban 2019. július 11-én. MTI/Czeglédi Zsolt

A kispesti Batik Bence a labdarúgó-Európa-liga selejtezőjének első fordulójában játszott Budapest Honvéd – Zal-
giris Vilnius mérkőzésen az Illovszky Rudolf Stadionban 2019. július 11-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Fotó: GSP



Simona Halep megnyerte a
wimbledoni teniszbajnokság
női egyes versenyét, miután a
szombati döntőben kiváló já-
tékkal 6:2, 6:2 arányban le-
győzte az amerikai Serena
Williamst. A világranglista 7.
helyén álló, 27 éves Simona
Halepnek a 2018-as Roland
Garros után ez a második
Grand Slam-torna győzelme.
A romániai játékos pályafu-
tása egyik legjobb meccsével,
mindössze 55 perc alatt nyert
a volt világelsővel szemben. 

Halep kifogástalanul kezdte a
meccset, és mire Serena észbe ka-
pott, 4:0 volt az eredmény. Innentől
mindenki megnyerte saját adogatá-
sát, és Halep sima 6:2-re hozta az
első szettet. 

A második játszma 2:2-ig kie-
gyensúlyozott volt, onnantól azon-
ban kizárólag az történt a pályán,
amit Halep akart, és ez a szett is
6:2-vel ért véget. 

A romániai játékos egy ászt szer-
vált, amerikai riválisa kettőt, de ő
egy kettős hibát is vétett. Halep ki-
tűnően adogatott, első szervái után
82%-ban, a második után 45%-ban
nyerte a pontokat, míg ezek a szá-

mok Serenánál 59% és 47% voltak.
Halep elhárította ellenfele egyetlen
bréklabdáját, ő maga pedig négyet
értékesített az öt lehetségesből. Wil-
liams ugyan jobban állt a nyerő üté-
sek tekintetében (13-17), de Halep

csaknem hibátlanul játszott: a ki
nem kényszerített hibák aránya 3-
25 volt. 

A bajnoki címmel Halep egy
2.350.000 fontsterlinges (kb.
2.617.000 eurós) csekket és 2.000
WTA-pontot kap, Williamsnak be
kell érnie 1.175.000 fonttal és 1.300
ponttal. 

Halepnek ez mindössze a máso-
dik győzelme Williams fölött az ed-
digi 11 egymás elleni
mérkőzésükön, a másikat a szinga-
púri világbajnokságon szerezte
(6:0, 6:2).

Halep Wimbledon első román
bajnoka, miután Ilie Năstase 1972-
ben és 1976-ban is döntőbe jutott,
de mindkettőt elveszítette. 

Halep, aki ötödik Grand Slam-
torna döntőjét játszotta (korábban
háromszor a Roland Garros-on és
egyszer az Australian Openen jutott
fináléba), a tenisz történetének
egyik legjobb játékosát győzte le,
hiszen Serena Williamsnek hét baj-

noki címe van Wimbledonban
(2002, 2003, 2009, 2010, 2012,
2015, 2016), és karrierje során ösz-
szesen 23 Grand Slam-tornát nyert.
Williams tavaly döntőt játszott az
All England Clubban és az US Ope-
nen is. A Grand Slam-tornák közül
Simonának még nem sikerült a US
Open és az Australian Open döntő-
jébe jutnia.

Halepnek ez volt karrierje 36. fi-
náléja, eddig 19-et nyert meg. Si-
mona a következő tornákon
győzött: 2013-ban Nürnberg, ‘s-
Hertogenbosch, Budapest, New
Haven, Moszkva és Szófia; 2014-
ben Doha és Bukarest; 2015-ben
Sencsen, Dubaj és Indian Wells;
2016-ban Madrid, Bukarest és
Montréal; 2017-ben Madrid; 2018-
ban pedig Sencsen, Roland Garros
és Montréal, 2019 Wimbledon. Ha-
lepnek van még egy páros WTA-
torna győzelme, ezt Irina Beguval
együtt szerezték 2018-ban Sencsen-
ben. 

Európa-liga: Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, selej-

tező, 1. forduló, 1. mérkőzések:
Debreceni VSC – Kukësi (albán)
3-0, FK Zeta (montenegrói) – Fe-
hérvár FC 1-5, FC DAC 1904 (fel-
vidéki) – KS Cracovia (lengyel)
1-1, Budapest Honvéd – Zalgiris
Vilnius (litván) 3-1, Sabail FK
(azeri) – CSU Craiova 1948
(román) 2-3, FCSB – Milsami
Orhei (moldovai) 2-0, CSZKA
Szófia (bolgár) – OFK Titograd
(montenegrói) 4-0, Gzira United
(máltai) – Hajduk Split (horvát) 0-
2, Jeunesse Esch (luxemburgi) –
Tobol (kazah) 0-0, St. Joseph’s
(gibraltári) – Rangers FC (skót) 0-
4, Pjunik Jerevan (örmény) –
Shkupi (északmacedón) 3-3, Orda-
baszi (kazah) – Torpedo Kutaiszi
(grúz) 1-0, FK Ventspils (lett) – KF
Teuta (albán) 3-0, Alaskert (ör-
mény) – FK Makedonija Szkopje
(északmacedón) 3-1, KF Laci
(albán) – Hapoel Beer-Seva (izra-
eli) 1-1, JK Narva Trans (észt) –
Buducsnoszt Podgorica (monte-
negrói) 0-2, AEK Larnaca (ciprusi)
– Petrocub Hinceşti (moldovai) 
1-0, FC Flora (észt) – Radnicski
Nis (szerb) 2-0, KuPS Kuopio
(finn) – FK Vityebszk (FK Vi-
cebszk, fehérorosz) 2-0, Balzan
(máltai) – NK Domzale (szlovén)
3-4, FK Riteriai (litván) – KÍ (fe-
röeri) 1-1, MFK Rózsahegy (szlo-
vák) – Levszki Szófia (bolgár) 0-2,
Radnik Bijeljina (bosnyák) –
Nagyszombat (szlovák) 2-0, Zal-
giris Kaunas (litván) – Apollon Li-
massol (ciprusi) 0-2, Liepaja (lett)
– Dinamo Minszk (fehérorosz) 1-

1, Malmö FF (svéd) – Ballymena
United (északír) 7-0, Maccabi
Haifa (izraeli) – Muraszombat
(szlovén) 2-0, Crusaders FC 
(északír) – B36 Tórshavn (feröeri)
2-0, Dinamo Tbiliszi (grúz) – UE
Engordany (andorrai) 6-0, Akade-
mija Pandev (északmacedón) –
Zrinjski Mostar (bosnyák) 0-3,
Bröndby IF (dán) – FC Inter Turku
(finn) 4-1, Brann (norvég) –
Shamrock Rovers (ír) 2-2, Sahcjor
Szalihorszk (fehérorosz) – Hiber-
nians (máltai) 1-0, Molde FK (nor-
vég) – KR (izlandi) 7-1, Speranţa
Nisporeni (moldovai) – Neftci
PFK (azeri) 0-3, CS Fola Esch (lu-
xemburgi) – Csihura Szacshere
(grúz) 1-2, Olimpija Ljubljana

(szlovén) – RFS Riga (lett) 2-3,
Connah’s Quay Nomads (walesi) –
Kilmarnock FC (skót) 1-2, Europa
FC (gibraltári) – Varsói Legia (len-
gyel) 0-0, Csukaricski (szerb) –
Bananc (örmény) 3-0, Cliftonville
(északír) – Haugesund (norvég) 0-
1, Saint Patrick’s (ír) – IFK Norr-
köping (svéd) 0-2, Aberdeen (skót)
– RoPS Rovaniemi (finn) 2-1,
Cork City (ír) – Progres Nieder-
korn (luxemburgi) 0-2, NK Siroki
Brijeg (bosnyák) – Kajrat Almati
(kazah) 1-2, Breidablik (izlandi) –
FC Vaduz (liechtensteini) 0-0,
Stjarnan (izlandi) – Levadia Tallinn
(észt) 2-1. 

A visszavágókat július 18-án
rendezik meg.

Simona Halep Wimbledon bajnoka

Fotó: PA

Teljesen megbomlott az egyensúly
„Életem legjobb meccsét játszottam” – jelentette ki szombaton Simona Halep, miután megnyerte a wimb-

ledoni teniszbajnokság női egyes versenyét. Hozzátette: édesanyja álma volt, hogy egyszer nyerjen az All
England Clubban. „Ma eljött ez a nap. Soha nem fogom elfelejteni. Gyomoridegem volt, de tudtam, hogy
nincs idő érzelegni, kijöttem a pályára, hogy mindet beleadjak.”

A hétszeres wimbledoni győztes Serena Williams sportszerűen elismerte, hogy Halep megérdemelten győ-
zött. „Hihetetlenül játszott. Olyan voltam, mint egy őz, amely nem tud szabadulni egy gépkocsi fényszóróinak
fényéből. Amikor valaki így játszik, nem tehetsz mást, mint hogy megemeled a kalapodat előtte” – fogalma-
zott.

Halep egyetlen játszmát vesztett el idén az All England Clubban: a második fordulóban, Mihaela Buzărnescu
ellen. „Változtattam kicsit a játékomon, hogy eredményesebb legyek füves pályán” – idézte a romániai játékost
a kínai Xinhua hírügynökség. Az AFP úgy értékelte, hogy „teljesen megbomlott az egyensúly: Simona soha
nem játszott ilyen szinten füves pályán, a hétszeres wimbledoni győztes Williams pedig ritkán játszott ilyen
gyengén. Ennek ellenére Williams tűnt esélyesebbnek, hiszen tíz egymás elleni mérkőzésükből csak egyszer
győzött Halep.” 

Az EFE spanyol hírügynökség érdekességként jegyzi meg, hogy Halep és Williams úgy jutottak a wimb-
ledoni döntőbe, hogy idén egyikük sem nyert meg egyetlen tornát sem. Az egykori amerikai teniszcsillag John
McEnroe pedig azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy „sokkolta” az a mód, ahogyan Halep legyőzte Williamst.
„Halep nyilvánvalóan nagyszerű sportoló, és karrierjének ebben a szakaszában jobb is, mint ellenfele, de nem
gondoltam volna, hogy képes annyira megfélemlíteni Serena Williamst, ahogyan azt ma tette. Halep minden
szempontból uralta a meccset. Nem is volt meccs. Az életben csak néhányszor adatik meg, hogy úgy érzed,
hogy minden könnyen megy – ma ez történt” – mondta McEnroe, aki úgy értékelte, hogy Simona pályafutása
legjobb meccsét játszotta.

Az elődöntőben búcsúzott
a Babos–Mladenovic páros

Az első helyen kiemelt Babos Tímea–Kristina Mladenovic duó két
szettben kikapott a harmadikként rangsorolt Hszie Szu-vej–Barbora
Strycova tajvani, cseh kettőstől a wimbledoni teniszbajnokság női páros
versenyének pénteki elődöntőjében. Az első szett rendkívül szorosan
alakult, Babos és társa remekül adogatott, az ellenfél szervajátékának
elnyerésére viszont nem volt esélye, így rövidítésre volt szükség,
amelyben a tajvani, cseh duó bizonyult jobbnak. A második felvonás
legelején a kevesebbet hibázó Hszie és Strycova rögtön brékelni tudott,
majd 5:3-as állásnál két meccslabdájuk volt, ezeket még nem tudták
kihasználni, ám a következő játék végén lezárták a mérkőzést. Babosék
egyszer sem tudták elvenni riválisuk adogatását az 1 óra 28 perces mér-
kőzésen.

Eredményjelző
Angol nemzetközi teniszbajnokság, Wimbledon (38.000.000 font összdíjazás,
füves pálya), női egyes:
* elődöntő: S. Williams (amerikai, 11.) – Strycová (cseh) 6:1, 6:2, Szvitolina (ukrán,
8.) – Halep (román, 7.) 1:6, 3:6.
* döntő: Halep – S. Williams 6:2, 6:2.
Női páros elődöntő: Hszie Szu-vej, Barbora Strycova (tajvani, cseh, 3.) – Babos
Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 1.) 7:6 (7-5), 6:4.

A dunaszerdahelyiek az Európa-liga-selejtezõ elsõ fordulójában hazai pályán döntetlent ját-
szottak a lengyel Cracovia ellen. Fotó: DAC FC

Eredményjelző
Nyílt vízi úszás, férfiak, 5 km, világbajnok: RASOVSZKY KRISTÓF 53:22.1 perc,
2. Logan Fontaine (Franciaország) 53:32.2, 3. Eric Hedlin (Kanada) 53:32.4, ...6.
SZÉKELYI DÁNIEL 53:34.4.
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Rasovszky Kristóf aranyérmet
szerzett a nyílt vízi úszók 5 kilomé-
teres versenyében a Koreai Köztár-
saságban zajló világbajnokság
szombati napján. A szám Európa-
bajnoka 53:22.1 perces idővel dia-
dalmaskodott, míg Székelyi Dániel
53:34.4-gyel a hatodik lett.

A 22 éves Rasovszky történelmi
sikert aratott, ugyanis ezzel megsze-
rezte a szakág első magyar világbaj-
noki aranyát. Ezt megelőzően
1994-ben Rómában Kovács Rita 25
kilométeren ezüstöt szerzett, 2015-
ben Kazanyban Olasz Anna is ezen a
távon állhatott fel a dobogó második
fokára, míg Gercsák Csaba 2011-ben
Sanghajban lett harmadik ugyancsak

a leghosszabb távú ver-
senyszámban.

A világbajnokság fő
helyszínétől, Kvangd-
zsutól 130 kilométerre,
bő másfél órás útra lévő
Joszuban szemerkélő
eső és 20 Celsius-fokos
hőmérséklet fogadta a
versenyzőket. Ra-
sovszky – aki két éve
Balatonfüreden hetedik
volt ebben a számban –
egyből az élmezőnyben
indult el, és az első el-
lenőrző pontnál holtver-
senyben haladt az élen

egy orosszal. Az első kör végén, 1,7
kilométer úszás után a magyar ve-
zetett, ahogy a táv felénél is, igaz,
rendkívül szorosan tapadtak rá az
üldözők. A második kör végén a
Balatonfüreden a francia csapattal
aranyérmes Logan Fontaine vezette
a mezőnyt, Rasovszky – és egy tíz-
fős boly – szorosan mögötte haladt.

Hétszáz méterrel a cél előtt Ra-
sovszky ritmust váltott, és négy má-
sodpercre ellépett a mezőnytől,
eközben pedig az addig a bolyban
úszó Székelyi a második helyre jött
fel. Előbbi iramát nem tudták tartani
a többiek, és gyakorlatilag könnyű
győzelmet aratott, míg a 24 éves
Székelyi hatodiknak ért célba.

Vizes vb: Rasovszky Kristóf
aranyérmes 5 kilométeren

A győztes Rasovszky Kristóf a nyílt vízi úszók férfi 5 kilomé-
teres versenyének befutója után a 18. vizes világbajnokságon
a dél-koreai Joszuban 2019. július 13-án. A 22 éves sportoló
a szakág első magyar világbajnoki aranyát szerezte meg.

Fotó: MTI/Kovács Tamás



ADÁSVÉTEL

ELADÓ sírhely a régeni alsó katolikus
temetőben. Tel. 0740-077-814. (090719)

BÉRBEADÁS

KIADÓ szoba Marosvásárhelyen di-
áklány számára. Tel. 0751-627-519.
(3/3471-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (1/3230)

JAVÍTOK régi háztetőt, készítek
csatornát és lefolyót. Tel. 0747-816-052.
(3/3361)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezem 2017.
július 15-ére, szeretett Édes-
anyám, KOVÁCS FERENCZ-
NÉ született MARTON
GIZELLA földi életének utolsó
napjára.
Szeretetteljes, vidám, fényes
lényét örökre szívemben
őrzöm. Nagyon hiányzol, drá-
ga Anya…  Szeretünk. Isten
örök szeretete és világossága
kísérjen utadon!
Ildikó, Szilárd és szeretteid.
(sz.-I)

Fájó szívvel emlékeztünk
július 14-én a szeretett férjre,
édesapára, apósra és
nagytatára, id. KLACSMÁNYI
LÁSZLÓRA halálának első
évfordulóján. Bánatos fele-
sége, fiai, menye és három
unokája. (3497-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
özv. KUN EDIT 

szül. Balog
földi maradványait július 16-án,

kedden 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra a református teme-
tőben, egyházi szertartás szerint.
Búcsúznak tőle gyermekei: Ist-
ván, Zita és Gyuri, menye, Ba-
buci, unokái: Arni, Noémi és
férje, Dan, dédunokája, Erik. Nyu-
godj békében! 

A gyászoló család. (6/3491-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédnagymama, test-
vér, rokon, jó szomszéd és jó
barát, 

KŐSZEGHI ZSUZSÁNNA 
született Simon 

életének 78. évében 2019. július
12-én hirtelen elhunyt. Drága ha-
lottunkat 2019. július 15-én 13
órai kezdettel helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
római katolikus sírkertbe, refor-
mátus szertartás szerint. Áldott
emlékét kegyelettel őrizzük. 

A gyászoló család. (3496-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, test-
vér, nagynéni, a nyárádszeredai 

MOLNÁR ENIKŐ 
életének 82. évében elhunyt. Te-
metése 2019. július 15-én délután
2 órakor lesz a nyárádszeredai
ravatalozóból, református szer-
tartás szerint.

A gyászoló család. (-I)

Bármennyit is él az ember,
Mindig marad rendezetlen dolga,
Mert neki is menni kell egy
Fentről jött hívó szóra.
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a drága jó édesapa,
szeretett nagytata, jó testvér,
após, apatárs, sógor, rokon és jó
szomszéd, 

özv. MAKKAI LAJOS 
életének 84. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése 2019. július 15-én 14 óra-
kor lesz a backamadarasi
református temetőben. 

Emlékét szeretettel és örök há-
lával őrzik szerettei: gyermekei,

Matild és Márton, veje, Sanyi,
menye, Piroska, unokái, Mátyás

és Botond, testvére, Sanyi 
és családja, sógornője, Irma.
Isten nyugtassa békében! (-I)

Kedves rokonok, barátok, isme-
rősök, közeli és távoli szerette-
ink!
Mély fájdalommal a szívünkben,
de Isten akaratában megnyu-
godva közöljük, hogy a szeretett
édesapa, nagybácsi, nagytata, a
székelykáli születésű 

ÁGOSTON KÁROLY
mindenki kedves Karcsi bácsija
életének 72. évében, betegségét
türelemmel és csendesen vi-
selve, 2019. július 12-én örök
nyugovóra tért. 
A temetésével kapcsolatosan ha-
marosan tájékoztatunk. 
Nyugodj békében, drága Karcsi
tata! 

Fájdalommal búcsúzik tőle: 
két lánya és családjuk, testvérei

és családjuk, valamint a közeli
és távoli rokonok, barátok, 

ismerősök. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan búcsúzunk a jó szom-
szédtól, BARABÁS MARGITTÓL.
Nyugodjon békében! Vigasz-
talódást kívánunk a családnak! A
Parângului utcai 14-es lépcsőház
lakói. (-I)

Közel négy évvel a megkö-
tése után az iráni atomprog-
ramról aláírt megállapodás
napjainkban szemmel látha-
tóan veszélyben forog, s a
Perzsa (Arab)-öböl térségé-
ben emiatt kialakult feszült-
ségeknek súlyos tétjei
vannak. E kérdés részleteit
az AFP francia hírügynökség
foglalta össze.

Az atomalkut – hivatalos nevén
a közös átfogó cselekvési tervet
(JCPOA) 2015. július 14-én kö-
tötte meg Bécsben Irán, valamint
az ENSZ Biztonsági Tanácsának
öt állandó tagja (az Egyesült Álla-
mok, Franciaország, Kína, Nagy-
Britannia, Oroszország) és
Németország az iráni atomprog-
ram körüli 12 évi válság után.

A megállapodásban Irán vál-
lalta, hogy nem törekszik atom-
bomba beszerzésére, elfogadta,
hogy drasztikusan korlátozza
atomprogramját a nemzetközi
szankciók feloldásáért cserébe.
Irán mindig is tagadta, hogy atom-
bombát kívánna előállítani, azt is
vállalta, hogy aláveti magát a
Nemzetközi Atomenergia-ügynök-
ség (NAÜ) szigorú ellenőrzésének.

Teherán az első időkben a hiva-
talos megfogalmazás szerint „stra-
tégiai türelemről” tett
tanúbizonyságot, hangoztatva,
hogy kitart a szerződés mellett, de
azt követelte a többi aláíró ország-
tól, hogy tartsák be kötelezettség-
vállalásaikat, amelyek révén a
washingtoni kilépés ellenére to-
vábbra is hozzájutnak a szerződés
biztosította előnyökhöz.

2019. május 8-án, napra ponto-
san egy évre rá, hogy az Egyesült
Államok felmondta a szerződést,
és belefáradva abba, hogy semmi-
lyen európai ígéret sem ölt konkrét
formát, Irán bejelentette, hogy
nem tartja magára nézve kötelező-
nek két kötelezettségvállalását, és
„hatvan napot” adott a többi fél-
nek, hogy „segítsenek kivédeni az
amerikai szankciókat, különben
két további kötelezettséget is fel-
mondanak.

Teherán nem tartja be a szerző-
désben rögzített két korlátot: azt,
hogy a nehézvízkészlete nem ha-
ladhatja meg a 130 tonnát, a gyen-
gén dúsított uránkészlete pedig a
300 kilogrammot. Mohamed
Dzsavád Zaríf iráni külügyminisz-
ter múlt hétfőn jelentette be – s ezt
a NAÜ is megerősítette – hogy az
uránkészlet meghaladta a 300 ki-
logramot.

Haszan Róháni iráni elnök szer-
dán azt is bejelentette, hogy július
7-án Irán újrakezdi a szerződés
által megszabott szint (3,67 száza-
lék) feletti urándúsítást. Az ál-
lamfő azt is kilátásba helyezte,
hogy az ország középső részén
felvő Arakban folytatják az atom-
bombához szükséges plutónium
előállítására is alkalmas nehézvi-
zes reaktor építését, amelyet a

szerződés értelmében leállítottak.
„Elsősorban arról van szó, hogy

Irán segítséget kér partnereitől az
amerikai büntetőintézkedések
okozta gazdasági nehézségekből
való kilábaláshoz” – mondta az
AFP-nek Francois Nicoullaud,
Franciaország volt teheráni nagy-
követe.

Irán „mindenekelőtt a fő ered-
ményt, magát a bécsi egyezményt
akarja megóvni” – vélte Clément
Therme, a Nemzetközi Stratégiai
Tanulmányok Intézetének (IISS)
Iránra szakosodott kutatója.

A szakértő szerint „Irán fő prob-
lémája az ország gazdasági össze-
omlásának a megakadályozása
úgy, hogy közben ne provokáljon
ki háborút”.

„Amíg Irán nem közelíti meg
az egytonnás gyengén dúsított
uránkészletet, nincs sürgető prob-
léma” – közölte Francois Nicoul-
laud. Ha viszont Irán például 200
vagy 300 kilogramm közel 20
fokos szinten dúsított uránkészletet
halmozna fel, ez már komoly ag-
godalomra adna okot”, még akkor
is, ha ez „nem jelentené azt, hogy
Iránnak néhány hónapon belül
atombombája lehetne”.

„Ami a nehézvizet illeti, a kész-
let növekedése nem jelenti az
atomsorompó-szerződés semmi-
lyen megszegését, legalábbis sok
évig nem” – tette hozzá az egykori
nagykövet.

Miután „Irán soha nem fenyege-
tőzött azzal, hogy elűzi a NAÜ el-
lenőreit”, „az iráni atomprogram
alakulását a jövőben is figyelem-
mel lehet követni” – jegyezte meg
a nyugalmazott diplomata.

Clément Therme szerint az iráni
atomprogram újraindítása minde-
nekelőtt az iráni lakosság számára
lenne veszélyes, mert teljes elszi-
geteléshez és még nagyobb elsze-
gényedéshez vezetne.

„Ha Irán partnerei nem találnak
július 7-ig módot az amerikai
szankcióknak legalább az enyhíté-
sére (...), lehetséges, hogy Irán
megvalósítja a kijelentéseiben jel-
zetteket” – figyelmeztetett Fran-
cois Nicoullaud.

Therme szerint a JCPOA aláíró-
inak az az érdeke, hogy elkerüljék
a háborút, és lehetővé tegyék,
hogy az iráni gazdaság fellélegez-
hessen. „Egy Irán elleni amerikai
háború azonnali kockázatának ész-
lelése rábírhatja az európaiakat, a
kínaiakat és az oroszokat, hogy
biztosítékokat adjanak az iszlám
köztársaságnak”.

Ami Clément Therme szerint
kedvező, az az, hogy a térség szá-
mos állama, így az Egyesült Arab
Emírségek, Katar vagy Omán tá-
mogatja a Brüsszel, Peking és
Moszkva által a gazdasági, illetve
az arab államokkal való közös biz-
tonsági érdekeik nevében a fe-
szültség csökkentéséért teendő
kezdeményezéseket. (MTI)

Az iráni atomprogramról
kötött megállapodás körüli

feszültségek tétjei
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A hirdetési rovatban 
megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A Népújság 
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SzABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSzÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

Elmúlik a világ
És játékai is,
Még kívánságai is,
Szél szórja szét a színes szavakat,
De sorsom lényegének,
De lelkem Istenének
Beszéde megmarad.

(Reményik Sándor)
Megrendülten, szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték, szerették és tisztelték, hogy a drága édesanya,
nagymama, 

özv. dr. KISGYÖRGY ÁRPÁDNÉ 
Kis Emilia 

nyugalmazott gyógyszerész 
életének 86., özvegységének 8. évében 2019. július 12-én rövid, de
türelemmel viselt betegsége után nemes lelkét visszaadta
Teremtőjének.
Jellemének, lelkének szépsége és tisztasága beragyogta életét.
Gyermekei és unokái iránti gondoskodó, meleg szeretetét
mindörökké szívünkben hordozzuk. 
Drága halottunk búcsúztatójára a marosvásárhelyi református
temető ravatalozójában kerül sor 2019. július 15-én, hétfőn 11
órakor. Koporsóját Nagyajta ősi temetője fogadja magába szeretett
férje hamvai mellé aznap 15 órakor. 
Nyugodjál csendesen! 

Gyászoló szerettei. (-I)



A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), MUN-
KÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63847-
I)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok);
bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizs-
gálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (63859-I)
MŰEMLÉKHOMLOKzATOK  FELÚJÍTÁSÁRA  SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres. Kedvező bére-
zés. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (63849-I)
A DR. X-RAY KFT. FOGTECHNIKAI LABORATÓRIUM bővíti csapatát! Ha tapasztalattal rendelkező FOGTECH-
NIKUS vagy, gyere csapatunkba, Marosvásárhely legmodernebb és legkorszerűbb fogtechnikai laboratóriumába! Szük-
ségünk van a szaktudásodra. Ha érdekel az ajánlatunk, küldd el önéletrajzodat. Érdeklődéssel várunk. Tájékoztatás a
0745-915-514-es telefonszámon, e-mail: radupop1982@yahoo.com (sz.-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogram-
mal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)
A marosvásárhelyi DORA MEDICALS RÖNTGENASSZISZTENSNŐT keres. Érdeklődni:
secretariat@doramedicals.ro, tel.: 0733-553-974. (sz.-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (21398)
ALKALMAzUNK RAKTÁROST és SZENDVICSKÉSZÍTŐT, előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738.
(21398)
CSATLAKOzz A PETRY MAROSVÁSÁRHELYI CSAPATÁHOz! Mosolygós, kedves női és férfi eladókat ke-
resünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szükséges, mindenki betanításban részesül. Jelentkezz
önéletrajzoddal:  Tel: 0733-990055. (-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVI TANDÍJ KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.800 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján

• A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok a 2. részlettől
kezdődően kérhetik a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb
felvilágosítás a titkárságon).
• Szálláslehetőség diákbentlakásban, minden szobában szám-
lázott szolgáltatásokkal (fűtés, meleg és hideg víz, villanyáram),
internet, kábeltelevízió.
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra
összpontosító interaktív módszerekkel.
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján.
• Állandó bejárás a Serafim Duicu  könyvtárba, hozzáférés az
adatbázisához és az internethez.
• Szaktermek
• Modern laboratóriumok
• Osztálytermek oktatásra 

GYÓGY-
SZERÉSZ- 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.800 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján 

PARTNERKAPCSOLATOK
• Szerződéses együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi
Kórházzal és a Megyei Klinikai Kórházzal az egészségügyi,
gyógyszerészképzésben (klinikai szakgyakorlat) az országos
normáknak megfelelően.
• Együttműködési szerződések és protokollok gyógyszertári
egységekkel, gyógyszergyárakkal, laborokkal és gyógyszerle-
rakatokkal a szakmai gyakorlat biztosítása céljából.
• Oktatási együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Szol-
gálattal 
• Orvosi magánrendelőkkel
• Idősotthonokkal 

Beiratkozás: 
2019. július 8–26. és

szeptember 2–13. között,
10-től 17 óráig,
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola
titkárságán, 

a Bodoni Sándor utca 3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/ TÖRZSKÖNYVEZÉSHEZ 
SZÜKSÉGES IRATOK

Iratok eredeti példányban:
– a középiskola elvégzését igazoló okirat  
– érettségi oklevél
– az érettségi oklevelet helyettesítő igazolás (2019-es
évfolyam)
– születési bizonyítvány,  (esetenként) házasságlevél,
személyazonossági igazolvány
– orvosi igazolás a családorvostól, amely igazolja, hogy
a jelentkező egészséges (clinic sănătos), és alkalmas
az egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására.
Az orvosi igazolást minden tanév elején be kell nyújtani.
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el az eredeti
iratok alapján, amelyeket visszaadnak.
A beiratkozási díj 150 lej (a díj befizetése alól mentesül-
nek a gyakorló pedagógusok gyermekei, erről a szülők
tanintézményében kiadott igazolást kell bemutatni).
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy időben
történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első részletét is.  

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola,
Marosvásárhely, 

Bodoni Sándor u. 3-5. szám. 
Tel/fax: 0365/401-129

www.scoalacantemir.ro

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

NE CSAK DIÁK LÉGY, LÉGY ERASMUS+-OS DIÁK
A Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola 2016-tól kezdődően Erasmus+ programokat kínál, amelyek keretében az általános orvosi asszisztens képzés diákjai 19 napos
szakmai gyakorlaton vehetnek részt európai országok egészségügyi intézményeiben a szakmai, kulturális és nyelvi versenyképesség növelése érdekében.
A Nursing transcultural program az általános orvosi asszisztens szak 42 másod- és harmadéves diákját célozza, akiknek lehetőségük lesz szakmai gyakorlaton részt
venni Olaszországban a campobassói A. Cardarelli kórházban, Spanyolországban a granadai UED Los Tulipanes központjában, Németországban a hattersheimi
idősotthonban (Senirenresidentz), illetve Ausztriában a bécsi Allgemeinmedizin kórházban.

ERASMUS+ program
2016–2017-es tanév

„Gyakorlati szakmai képzés leendő ál-
talános orvosi asszisztenseknek
sürgősségi esetekre az európai normák-
nak megfelelően”
20 harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A.
Cardarelli kórházban.  

ERASMUS+ program
2017–2018-as tanév

„Európai készségek az ápolási és kivizsgálási mód-
szerek terén”

40 másod- és harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli
kórházban, valamint a spanyolországi granadai UED
Los Tulipanes központban.

ERASMUS + program
2018–2019-es tanév

„Gondozzuk emberségesen és hozzáértően nagyszüleinket
– transzeurópai geriátriai (idősgyógyászati) egészségügyi
nevelés”
40 másod- és harmadéves diák 19 napos szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban,
a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes központban,
valamint a németországi hattersheimi idősotthonban.
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Körutazások 
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:
• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /

9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a  Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. / 

9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. / 

8 nap,  345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei, 

2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639

euró/fő
• Törökország – Kappadókia  – Rhodosz, 2019. szeptember 17. / 

14 nap, 559 euró/fő

Indulás Marosvásárhelyről  +  25 euró/fő 

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a következő tanfolyamokat szervezi:

• augusztus 19–30., 16 óra: közbeszerzési szakértő (40 óra), 109-es terem.
• augusztus 26. – szeptember 13., 16 óra:  projektmenedzser (60 óra), 208-as terem
• szeptember 9. – október 4., 16 óra: munka- és egészségvédelmi felügyelő (40/80 óra), 109-es terem
• szeptember 17. – október 8., 16 óra: humánerőforrás-referens/felügyelő (40 óra), 208-as terem. 
• október 14. – december 16., 16 óra: személyiadat-kezelő (180 óra), 208-as terem
• november 4. – december 18., 16 óra: tűzvédelmi felelős (136 óra), 109-es terem 
A  Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív tagjai minden tanfolyamon 5–20% közötti kedvez-

ményt kapnak. Feliratkozni,  bővebb felvilágosítás naponta 8–16 óra között a kamara székhelyén: Marosvá-
sárhely, Városháza utca 1. szám, telefon: 0265/269-218, fax: 0265/269-219, e-mail: cursuri@cciams.ro,
ancagiurgiu@cciams.ro. Kapcsolattartó: Anca Giurgiu.   


