
Ismét napirenden 
a vadkárok
Böjte Levente, a Somosd, Fintaháza
és Kisteremi határában legeltető ju-
hász állítása szerint múlt vasárnap
éjjel öt medve jelent meg az erdő szé-
lén, egyik rátámadt a juhaira, egyet
megölt közülük, hármat megsebesí-
tett, a nyájat vezető szamárral együtt,
majd visszament az erdőbe. 
____________2.
Őszinte tapintások
– Jelenetek 
egy házasságból
A mikházi Csűrszínházban bemutató
előadásként játszták Ingmar Bergman
Jelenetek egy házasságból című film-
játékának színpadi adaptációját. Sok-
sok szenvedély, őszinte, hazug szó,
álság és igazság, szex és szerelem,
szelídség, brutalitás. 
____________5.
Ló és ember 
összhangja
A Nyárádmenti Fesztivál keretében
harmadszor volt lovas íjásztábor Job-
bágyfalván, a gyerekeket nem min-
dennapi személy oktatta
állatismeretre, lovaglási és lövési tech-
nikára, a természet és ember össz-
hangjára.
____________6.
Megkezdte 
a felkészülést 
az MSE
Megkezdte a felkészülést az új bajnoki
idényre Marosvásárhely egyetlen diví-
ziós labdarúgócsapata, az MSE,
amely az idén vívta ki a részvételi
jogot a 3. ligában, drámai osztályozón,
Szeben megye bajnoka, a resinári
Păltiniş ellen.
____________7.

Több napirendi pont is éles, nemegyszer
személyeskedésig fajuló vitát váltott ki
a marosvásárhelyi tanács négyórás csü-
törtöki soros ülésén. Miután több mint
egy órán át folyt a szóváltás a parkolási
szabályzat, illetve bizonyos kedvezmé-
nyek megítélése kapcsán, végül nem
szavazták meg a tervezetet. 

A tanácsülés elején Szászgáspár Barnabás,
az RMDSZ képviselője leköszönt, a frakcióban
a helyét elfoglaló Vajda György újságíró pedig
letette a hivatali esküt. 

Hosszas vitát váltott ki az a tervezet, amely-
nek értelmében szeptemberben egy dr. Makkai
Gergely alpolgármester vezette négytagú kül-
döttség utazott volna Szöulba a polgármesteri
hivatal részéről, kiszállásuk több mint 6500 dol-
lárba került volna a városnak. A POL képviselői

a tervezet ellen foglaltak állást, egyebek mellett
amiatt, hogy a koreai békekonferencia szerve-
zője, a Mennyországi kultúra, világbéke, a
fény visszahozása (HWPL) elnevezésű szerve-
zet vezetője, Lee Man Hee – akivel Marosvá-
sárhely polgármestere nemrég együttműködési
egyezményt írt alá – egy igen vitatott vallás
vezetője. 

Ellenrestitúció 
Vonatkozó törvény (2002/501.) és sürgősségi kormányrendelet

(2000/94.), jogállamiság és demokrácia üres fogalmakká válnak, ami-
kor valamelyik magyar egyház kéri vissza jogos tulajdonát. Ilyenkor
„az igazságot” bekötött szemmel osztják Justitia mai romániai képvi-
selői. A gyulafehérvári táblabíróság az elmúlt időszakban a római ka-
tolikus főegyeházmegye két jelentős épületének a visszaszolgáltatására
benyújtott keresetét utasította el, miután a restitúciós bizottság is meg-
tagadta azt. A gyulafehérvári Batthyaneum könyvtár után a kolozsvári
leánynevelő intézet, a Marianum épületének a visszaszolgáltatásáról
hoztak kedvezőtlen határozatot. 

A Horea (hajdan Ferenc József) úton levő Marianum épületéhez
életem legkedvesebb emlékei fűződnek, ugyanis ott működik a kolozs-
vári Babeş–Bolyai Egyetem bölcsészkara, ahol négy éven át egyetemi
tanulmányaim végeztem. Az előadások és szemináriumok mellett a
könyvtárban és annak folyóiratrészlegén töltött hosszú órák szünetei
jelentették a világmegváltó tartalmas beszélgetéseket diáktársaimmal,
akik szinte kivétel nélkül elismert pedagógusok és az erdélyi irodalmi,
közírói és politikai élet kiválóságai lettek. Ha a régebbi múltba néztem,
amiről iskoláit ott végző szomszédasszonyom sokat mesélt, elismerés-
sel gondoltam voltam arra is, hogy az egykor legismertebb leányne-
velő intézet épületébe járok, ahol egy emberöltőn át Erdély egész
területéről fogadtak lányokat, függetlenül attól, hogy milyen nemzeti-
ségűek voltak és melyik felekezethez tartoztak. Az elemi és a polgári
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Marosvásárhelyi tanácsülés

Elhalasztották a parkolási szabályzatot



Dr. Makkai Gergely védelmébe
vette a szervezetet, amelynek, elmon-
dása szerint, a fő célja a világbéke
megteremtése és a két Korea egyesü-
lésének elősegítése; a nemzetközi
csúcstalálkozón a világ minden tájáról
részt vesznek nemzetközi elismertség-
nek örvendő szakemberek. Radu Bălaş
kifejtette, a marosvásárhelyi küldöttség
jelenléte semmiféle befolyással nem
lenne a világbékére, inkább azoknak a
sorsával kellene foglalkozni, akik itt
élnek körülöttünk, például a hidegvöl-
gyi gyerekekkel. Pápai László Zsolt
hozzátette, nem érti, miért kellene a két
Korea egyesítését marosvásárhelyi
közpénzből támogatni, annál is inkább,
hogy tavaly a tanács már jóváhagyott
egy jelentős összeget, amiből a város
küldöttsége részt vett az akkori koreai
csúcstalálkozón. Végül a tervezetet
nem szavazták meg. 

Elbukott a parkolási szabályzat, il-
letve a parkolás terén bizonyos ked-
vezményeket kilátásba helyező
határozattervezet is. 

Bakos Levente képviselő érdeklődé-

sünkre elmondta, a vita tárgyát az ké-
pezte, hogy a rendszer, a szabályzat
nem volt tökéletes abban a formában,
ahogy a hivatal kidolgozta, a helyi
rendőrség nem tudja megfelelőképpen
alkalmazni a szankciókat, illetve a
mindennapi gyakorlat olyan helyzete-
ket szült, amelyek módosításokat tettek
indokolttá. A parkolás terén nyújtott
kedvezmények kapcsán Bakos Leven-
tének az volt a javaslata, hogy ezekről
majd a jövő évi adóról és illetékekről
való szavazáskor döntsenek, most nem
lenne méltányos azokkal szemben,
akik már bérletet váltottak. Radu Bălaş
úgy vélte, diszkriminatív, hogy ked-
vezményt adjanak bizonyos kategóri-
ákhoz tartozóknak, kizárólag a
fogyatékkal élőket illeti meg a kedvez-
ményes parkolás. 
Díszkivilágítás és új bölcsőde

A város öt épületének (a polgármes-
teri hivatal, a főtéri két román ortodox
katedrális, a katolikus plébánia és a
Vártemplom) díszkivilágításáról szóló
határozattervezetet megszavazta a tes-
tület. Rábólintottak a marosvásárhelyi
Egyesülés negyedbe tervezett nyolc-

van férőhelyes bölcsőde megvalósítha-
tósági tanulmányára is. A beruházást
uniós alapokból valósítaná meg a
város. 
Elektromos buszok országos projekt
révén

Sürgősségi napirendi pontként ke-
rült a képviselők asztalára a határozat-
tervezet a fejlesztési minisztériummal
való együttműködésről, amelynek ér-
telmében az elkövetkező időben uniós
forrásokat hív le a szaktárca a városok
közszállításának fejlesztésére. A fej-
lesztési minisztériummal való együtt-
működésről a helyi tanácsok
határozatot kell elfogadjanak, amit jú-
lius 30-ig kell továbbítsanak a szaktár-
cához, ez történt meg a csütörtöki
ülésen – fejtette ki lapunknak Dana
Ijac, a hivatal pályázati szakosztá-
lyának vezetője. 

Az országos beruházás keretében
Marosvásárhely negyvenhét elektro-
mos autóbuszt kaphat, ebből 32 darab
12 méteres, a többi kisebb méretű, 10
méteres jármű. A projekt részeként a
buszok mellett töltőállomások is len-
nének. A városra 2 százalékos önrész
hárul. 

Mezőpaniti napok
Augusztus 3–5. között tartják Mezőpanitban a községi
napokat. 3-án, pénteken 18 órától minifoci-bajnokságot
tartanak a műfüves focipályán, 22 órától a Kincsem
című filmet vetítik. Szombaton és vasárnap egyebek
mellett községi biciklis körút, lovas felvonulás, mezőgaz-
dasági gépek kiállítása, motorostalálkozó, néptánccso-
portok fellépése, marosvásárhelyi és magyarországi
zenekarok szórakoztatják az egybegyűlteket. Vasárnap

este Vastag Csaba és a sepsiszentgyörgyi Insekt együt-
tes koncertezik.

Bözödújfalusi találkozó 
és alapkőletétel 

Augusztus 4-én, szombaton 11 órától tartják a bözödúj-
falusi találkozót a tó melletti emlékparkban. Az elárasz-
tott Bözödújfalu szülötteinek, elszármazottainak
találkozóját követően az összetartozás templomának
alapkőletételére is sor kerül.

Böjte Levente, a Somosd, Finta-
háza és Kisteremi határában le-
geltető juhász állítása szerint
múlt vasárnap éjjel öt medve je-
lent meg az erdő szélén, egyik
rátámadt a juhaira, egyet meg-
ölt közülük, hármat megsebesí-
tett, a nyájat vezető szamárral
együtt, majd visszament az er-
dőbe. Karácsonyfalva környé-
kén gyakran okoznak kárt a
vadállatok. Ősszel a vaddisznók
teszik tönkre a termést. 

Nagy Zoltán Attila, a karácsonyfalvi
polgármesteri hivatal gazdasági refe-
rense elmondta, hogy az előző évek-
hez viszonyítva csökkent a vadkár. Az
említett medvetámadáson kívül az
idén még nem nyújtottak be panaszt a
gazdák. Ennek oka elsősorban az,
hogy még nem érett meg a búza és a
kukorica, hiszen ez utóbbit dézsmálják
meg a vadak. Az is igaz, hogy a pana-
szok kapcsán növelték a vaddisznók
kilövési kvótáját, így az állomány is

csökkent. Azonban Káposztásszent-
miklóson, Fintaházán, Kisteremiben,
Somosdon továbbra is fennáll a ve-
szély. Egy-egy tulajdonosnak több ki-
sebb parcellában van veteményese, így
nem tudja őrizni a területet, és bizonyí-
tott tény, hogy a villanypásztor sem
hatékony. Az esztenát villanypásztor-
ral őrzik, úgyis megjelent a nagyvad.
Míg a törvény szerint a medvetámadás
okozta kárt a környezetvédelmi
ügynökségen keresztül a szaktárca
közvetlenül törleszti, addig a vaddisz-
nókét a vadásztársaságnak kell kifizet-
nie. A szakreferens szerint a tavaly
jóváhagyott kárigényléseket sem fizet-
ték ki, mert a jegyzőkönyvekben meg-
szabott összegek ellen óvást emelt a
Maros Megyei Vadász- és Horgásze-
gyesület. Az előző években kifizették
a megszabott összeget. 

Muică Pompei Emil, a megyei hor-
gász- és vadászegyesület vezetőségi
tagja, egykori elnöke lapunknak el-
mondta, nem a lakosok ellen indult a

jogi eljárás. Korábban jelezték a szak-
tárcának, hogy a vadalappal gazdálko-
dók megtettek mindent, hogy
megakadályozzák, illetve csökkentsék
a vadkárt. Engedélyt kértek és kaptak
még több vaddisznó kilövésére, meg-
felelően etetik az állatokat és biztosít-
ják a terület őrzését, így a kártérítést
nem az egyesületnek kell kifizetnie,
hanem, ahogy a medvék esetében is, a
minisztériumnak, ugyanis az egyesület
rendszeresen átutalja az általa bevett
összeg 3%-át a minisztériumnak, így
elvileg ebből az alapból törleszteni
lehet a jogosan megítélt vadkárt. A per
a brassói központú erdészeti őrség és
a megyei vadászegyesület között zaj-
lik. Tegyük hozzá, ez is bizonyítja,
hogy a törvénykezésben még mindig
nem sikerült megfelelő megoldást ta-
lálni erre a kérdésre. 

Ami a fintaházi medvetámadást il-
leti, Muică Pompei Emil elmondta, ik-
tatták a pásztor kérését a
nyárádkarácsonyfalvi polgármesteri
hivatalban, ahonnan az eljárásnak
megfelelően továbbították nekik a
megkeresést, így a vadkárt felmérő bi-
zottság helyszíni vizsgálatot tartott.
Megállapították, hogy valóban medve-
támadás történt. A vadállat két juhot
megölt, másik kettőt megsebesített. Az
eljárásnak megfelelően  a szakértők
által készített jegyzőkönyvvel együtt a
dossziét kártérítés végett továbbítják
majd a hatóságokhoz. A karácsonyfal-
viak elmondták, ősszel számítanak
arra, hogy az élelem miatt a lakott te-
lepülések felé húzódnak a vadállatok,
és újabb károk keletkezhetnek, de je-
lenleg a helyi hatóság nem tehet mást,
mint hogy a panaszokat továbbítja az
illetékeseknek. (vajda) 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

30, 13, 14, 36, 5+15 NOROC PLUS: 653808

18, 14, 2, 16, 21, 7 SUPER NOROC:  669746

38, 9, 14, 45, 31, 23 NOROC: 0754428

Az egységes adóbevallás határideje
Július 31-e, kedd a magánszemélyeket érintő, a jövede-
lemadóra és a társadalombiztosításra vonatkozó egysé-
ges adóbevallási nyilatkozat benyújtásának határideje. A
pénzügyi törvények értelmében az egységes adóbevallási
nyilatkozat benyújtásának elmulasztását 50–500 lej közötti
összegekkel bírságolják.

Kirándulás a romániai hegyimentők
napján 

Augusztus elsején, szerdán, a romániai hegyimentők nap-
ján a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat gyalogtúrát
szervez a Kelemen-havasokba, a következő útvonalon:
Palotailva – Ilva völgye – Ruszka-sziklák (1915 m) – Tiha-
csúcs (1790 m) – Palotailva. Indulás augusztus 1-jén reg-
gel 7 órakor a hegyimentők Marosvásárhely, Mihai
Eminescu utca 58. szám alatti székháza elől. Az utat a
résztvevők saját autóikkal teszik meg az Ilva völgyéig. A
gyalogtúra nehézségi fokozata közepes, és hegyi túrafel-
szerelést igényel (bakancs, megfelelő ruházat, víz, élelem
stb.). Az útvonal időtartama 6–8 óra. Bővebb tájékoztatás
a 0728-289-442-es telefonszámon. Kedvezőtlen időjárás
esetén ennek megfelelő túraútvonalat választanak a szer-
vezők.

Angoltábor
Az Outward Bound angol outdoor tábort szervez augusz-
tus 6–12. között 11-13 éves gyerekek számára. A táborba
középhaladó angolosok jelentkezését várják, akik fejlesz-
teni szeretnék nyelvtudásukat. A program tevékenységei:
interaktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás iránytű és
térkép segítségével, hegyi túrák, kötélkerti tevékenységek.
A programot hazai és külföldi oktatók vezetik élménypeda-
gógiai módszerek alkalmazásával. A hangsúlyt arra helye-
zik, hogy a gyerekek merjenek beszélni, nem arra, hogy
magoljanak. Érdeklődni és iratkozni augusztus 3-ig az
info@outwardbound.ro címen vagy a 0769-224-290, 0365-
407-673-as telefonszámokon lehet.

Életmű-kiállítás 
Koszta Árpád életmű-kiállítása nyílt meg július 21-én Ma-
rosvásárhelyen, a Köztársaság tér 9. szám alatti Egyesü-
lés kiállítóteremben. A tárlat augusztus 3-ig tekinthető meg
hétfőtől péntekig 12–17, valamint szombaton 11–13 óra
között.

Izrael-sarok – 
a zsidó közösség története

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

Kirándulást szervez 
a nyugdíjasegyesület 

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fi-
ókja szervezésében július 31-én kirándulásra kerül sor, út-
vonal: Szováta – Gyergyószentmiklós – Karácsonkő
(Piatra Neamţ) – Németvásár (Târgu Neamţ) – Borszék –
Maroshévíz – Szászrégen. Feliratkozni naponta 10–13 óra
között lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca 36.
szám alatti székhelyén, az emeleten.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma JUDIT és XÉNIA, holnap
OSZKÁR napja.30., hétfő

A Nap kel 
5 óra 59 perckor, 

lenyugszik 
20 óra 56 perckor. 
Az év 211. napja, 
hátravan 154 nap.
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RENDEZVÉNYEK



Visszatért a görögországi tűz-
oltásban segítő két katonai gép

Visszatért az országba a Román Légierő két repülő-
gépe, amely a görög hatóságoknak nyújtott segítsé-
get a futótűz oltásában – közölte az Agerpres
hírügynökséggel a védelmi minisztérium. Szerda dél-
előtt egy tűzoltásra kialakított C-27 J Spartan gép, va-
lamint egy logisztikai segítséget nyújtó C-130
Hercules indult 20 katonával Romániából Görögor-
szágba, hogy a futótüzet megfékezni próbáló görög
hatóságok segítségére siessen. A C-27 J Spartan
gép szerdától szombatig hajtott végre tűzoltó repülé-
seket a görög koordinációs központ tervei szerint. A
román hadsereg azt követően küldött repülőgépeket
a futótűzzel küzdő Görögországba, hogy Athén se-
gítséget kért az Európai Unió polgári védelmi mecha-
nizmusának közös vészhelyzeti kommunikációs és
tájékoztatási rendszerén (Common Emergency Com-
munication and Information System – CECIS) keresz-
tül. (Agerpres)

Nem lesz kész idén a Lugos–
Déva autópálya harmadik szakasza

Lucian Şova közlekedési miniszter az Antena3 mű-
sorában azt mondta, nem hiszi, hogy a Lugos–Déva
autópálya harmadik szakasza készen lesz idén, vi-
szont 2019-ig be kellene fejezni az építését. A 
Szászsebes–Torda autópálya biztosan elkészül jö-
vőre. Şova a Nagyszeben–Piteşti autópályáról is be-
szélt, amelynek a környezetvédelmi
engedélyeztetéséhez szükséges dokumentáció
utolsó iratát szerdán nyújtották be. A dokumentum-
ban az szerepel, hogy az autópályán két viadukt épül
majd, a 7-es országút és a vasút, illetve az Olt fölött.
A miniszter szerint ezeket uniós támogatásból lehet
finanszírozni, a környezetvédelmi engedély várha-
tóan év végére lesz meg. (Mediafax)

Sztrájkoltak az ifjúsági és sport-
minisztérium alkalmazottai

Béreikkel elégedetlenek az ifjúsági és sportminiszté-
rium alkalmazottait tömörítő országos szakszervezet
(SNST) tagjai, ezért pénteken kétórás figyelmeztető
sztrájkot szerveztek. A SNST a sztrájkkal arra sze-
retné rávenni az ifjúsági és sportminisztériumot, il-
letve a munkaügyi minisztériumot, hogy módosítsa a
bérezési rendszert, a pótlékok odaítélését, illetve
hozza egyensúlyba az országos sportszövetségek-
ben érvényes fizetéseket. Amennyiben követelései-
ket nem fogadják el, a szakszervezet augusztus
másodikán tüntetést szervez, nyolcadikán pedig ál-
talános sztrájkba lép. (Mediafax)

Trump az eddiginél nagyobb 
gazdasági növekedést ígér

Az eddiginél nagyobb gazdasági növekedést ígért
Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban mon-
dott rövid beszédében. Az elnök – kommentálva a
pénteken reggel nyilvánosságra hozott adatokat az
amerikai gazdaság harmadik negyedévi teljesítmé-
nyéről – „gazdasági csodáról” beszélt, és leszögezte,
hogy az amerikai gazdaság 2014 óta most teljesített
a legjobban. A kereskedelmi minisztérium által köz-
zétett, bár még nem végleges adatok szerint ugyanis
az amerikai gazdaság a második negyedévben 4,1
százalékos növekedést mutatott fel. (MTI)
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leányiskolában, a női felsőkereskedelmi iskolában és a
leánygimnáziumban, az egyéves kereskedelmi és a ház-
tartási-tanfolyamon közel 27.000-en végeztek az egy-
házi iskolák 1948-ban bekövetkezett államosításáig.
Olyan lányok, akik feleségként, anyaként Erdély egész
területére elvitték és kamatoztatták az ott szerzett tudást.

Olvasmányaim alapján elismeréssel gondoltam arra,
hogy az 1910–11-ben épült Marianum, amelynek terveit
Hübner Jenő budapesti építész, a győri városháza és a
tordai kórház épületének tervezője készítette, a korszak
legmodernebb iskola-, Kolozsvár első vasbeton épülete
volt. Égetett sárga téglával borított falai kiállták az idő
viszontagságait. Amikor a hetvenes évek végén oda jár-
tunk, már tantermekké alakították a bentlakás sokágyas
szobáit, a hajdani díszteremben politikai gazdaságtan
előadásokat hallgattunk, és a folyosón a magyar kated-
rára vezető bejáratnál az egyetlen ülőhely a piros tűz-
oltóláda volt, életbevágóan fontos találkozások
színhelye, amelyet a mai napig megőriztek. És megvan
az udvaron a filegória is, mint sokat látott és megta-
pasztalt jelkép.

Az egykori leánynevelő intézetet 1911-ben Majláth
Gusztáv püspök szentelte fel, az iskola igazgatói teen-
dőit pedig a tisztségben levő kolozsvári belvárosi kano-
nok látta el. Ha jogszerűen járnának el, a fellebbezést
követően a tulajdonjog a római katolikus egyházat il-
letné meg, hisz a Marianum szellemi kisugárzása mel-
lett annak bizonyítéka, hogy az elmúlt száz évet
megelőzően mennyi időtálló épületet emeltünk Erdély-
ben, amelyeket könnyű volt egy tollvonással birtokba
venni. 

Ellenrestitúció
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fotó: a Hargita Megyei Tanács sajtószolgálata

Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc egyik utolsó ütköze-
tére emlékeztek szombaton a
székelyföldi Nyergestetőn. A
megemlékezés alkalmával Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkár avatta fel azt a
parkolót, amely a magyar állam
támogatásával épült, és az emlék-
hely kulturált látogatását teszi le-
hetővé.

A Nyergestetőn elesett hősök emlé-
kére emelt obeliszk mellett tartott beszé-
dében Potápi Árpád János elmondta,
hadászati szempontból nem volt nagy je-
lentősége a székelyek ellenállásának a
szabadságharc utolsó napjaiban. Hozzá-
tette azonban, hogy az itt elesettek nem-
csak a hazát védték, hanem saját

házaikat, családjaikat. Mindenki arra tö-
rekszik, hogy családot alapítson, gyer-
mekeit felnevelje, nyugodt öregkort
éljen meg. A Nyergestetőn harcoló szé-
kelyek mégis hőssé váltak. Tudták, hogy
az utókornak áldozzák fel életüket –
mondta Potápi Árpád János.

Korodi Attila, az RMDSZ képviselő-
házi frakcióvezetője példaértékűnek ne-
vezte, hogy a hegy lábánál fekvő
Csíkkozmás lakói ápolták és ápolják az
emlékhelyet. Hozzátette: ez a gondosság
arra a kopjafaerdőre is kiterjed, amelyet
az utóbbi 29 évben állítottak a világ ma-
gyarjai, és amely által nemzeti emlék-
hellyé vált Nyergestető.

Borboly Csaba, Hargita megye önkor-
mányzatának elnöke Orbán Viktor Tus-
nádfürdőn elmondott szavaira utalva

jelentette ki: olykor a lehetetlent kell
megpróbálni.

A Nyergestető hősei is ezt tették –
fűzte hozzá. Szántó László, Csíkkozmás
polgármestere kijelentette: a nyergeste-
tői hősök példája azt mutatja, hogy nem
adta meg magát a székely, és ezt ezután
sem fogja megtenni.

A Csíkszék és Háromszék közötti
Nyergestetőn zajlott 1849. augusztus el-
sején az a csata, amely a székelység ön-
védelmi harcának egyik kiemelkedő
szimbólumává vált. A Tuzson János őr-
nagy által vezetett mintegy 200 fős székely
csapatnak önfeláldozó harccal sikerült
rövid időre feltartóztatnia a mintegy 1200
fős összevont osztrák-orosz csapatok
csíkszéki behatolását. (MTI)

A szabadságharc egyik utolsó ütközetére 
emlékeztek a Nyergestetőn

A Bálványosi Nyári Szabadegye-
tem és Diáktábor (Tusványos) ke-
retében tartott pénteki
pódumbeszélgetés résztvevői
egyetértettek abban, hogy a tér-
ség országainak bele kell szólniuk
Európa jövőjének az alakításába,
építő módon kell ezt tenniük, és el
kell érniük, hogy Nyugat-Európá-
ban ne tekintsék őket „fenegyere-
keknek”.

A beszélgetésen Magyar Levente, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium
parlamenti államtitkára, Czukor József
miniszterelnöki főtanácsadó, Tomás
Strázay, a Szlovák Külpolitikai Társaság
vezető elemzője, Ioan Stanomir, a Buka-
resti Egyetem politológiatanára és Mráz
Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport
vezérigazgatója beszélt Közép-Európa
európai víziójáról.

Amint Magyar Levente fogalmazott:
Közép-Európa korábban inkább „ló-
zungnak, történelmi örökségnek” számí-
tott, de a migráció kérdésében tanúsított
álláspontja által egységessé kovácsoló-
dott, és alapvető formálójává vált az eu-
rópai döntéshozatalnak. Úgy vélte, az

Európai Unióban ma már nem vállalják
annak az ódiumát, hogy a visegrádi né-
gyek (V4) ellenében nagy horderejű
döntéseket erőltessenek. Nyomatékosí-
totta: Közép-Európa öntudatra ébredése
azonban a látszat ellenére sem jelenti,
hogy az ide tartozó országok megkérdő-
jeleznék az európai összetartozást.

Az államtitkár úgy vélte: Közép-Eu-
rópában még a kommunista múltnak is
vannak pozitív hatásai. Ez tartotta
ugyanis távol a térséget azoktól a folya-
matoktól, amelyek Nyugat-Európában a
multikulturalizmust és annak bukását
eredményezték. Magyar Levente szerint
Magyarország európai jövőképének a
versenyképesség és a biztonság a legfon-
tosabb elemei. Minden egyéb ezekből
vezethető le.

Mráz Ágoston Sámuel szerint Közép-
Európának úgy kell erősítenie sajátos
identitását, hogy Nyugat-Európában ne
lássák ellenségnek. Azt tartotta az egyik
legfontosabb feladatnak, hogy sikerüljön
változtatni a nyugat-európai médiának a
Közép-Európával szembeni rendkívül
kritikus álláspontján.

Tomas Strázay azt hangsúlyozta, a

V4-es együttműködés országai nem
akarják aláásni Európa jövőjét, nem
akarnak alternatívát kínálni az EU-val
szemben. Abban érdekeltek, hogy erősít-
sék az EU-t és új gondolatokkal járulja-
nak hozzá.

Czukor József szerint Közép-Európa
nemcsak azért prosperáló térsége Euró-
pának, mert természetesen kapcsolódik
az EU húzóerejének számító német gaz-
dasághoz. A térséget a keresztény-zsidó
örökséghez való ragaszkodás is jellemzi.

Ioan Stanomir arra panaszkodott,
hogy Románia kormánya képtelen egy
koherens álláspontot megfogalmazni
Európa jövőjéről. Úgy vélte, a szovjet
befolyásövezetből szabadult Romániá-
nak nagyon kell vigyáznia, hogy ne vál-
jon ismét az orosz befolyás hídfőjévé.
Szerinte országának úgy kell lavíroznia,
hogy sem a szélsőjobboldali elhajlás,
sem a politikai korrektség csapdájába ne
essen. A beszélgetést moderáló Lajtai
Márk, a Nézőpont elemzője úgy összeg-
zett: Közép-Európa hazafias, nemzeti
keretekben gondolkodó patrióta közös-
ségként látja saját helyét a jövő Európá-
jában. (MTI)

Közép-Európának bele kell szólnia Európa jövőjébe



Minden európai országnak
joga van megvédeni keresz-
tény kultúráját, a hagyomá-
nyos családmodellt, és
jogában áll elutasítani a be-
vándorlást – hangsúlyozta
Orbán Viktor szombaton Tus-
nádfürdőn, a 29. Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Di-
áktábor zárónapján tartott
előadásában.

A miniszterelnök a szabadtéri
színpad előtt összegyűlt többezres
hallgatóság előtt a legutóbbi Tusvá-
nyos óta eltelt évre visszatekintve
felidézte: a Kárpát-medencei ma-
gyarság átugrott egy lélektani kü-
szöböt, köszönthették az
egymilliomodik visszahonosult ma-
gyar állampolgárt.

Úgy értékelte: a magyar kormány
nyolc év folyamatos kormányzás
után áprilisban négyévi újabb mun-
kára kapott esélyt és felhatalmazást
arra, hogy kiépítsen egy új korsza-
kot.

Elmondta: a magyar nemzete-
gyesítés folyamata átváltozott nem-
zetépítéssé, amelynek áprilisban
tartották a főpróbáját.

A választási eredmények azt iga-
zolják, hogy a magyar nemzetépítés
sikeres.

„Székelyföldről azt mondhatom,
hogy a külhoni magyarok kiálltak
az anyaországi magyarok mellett,
minden itt leadott voks felelősség-
vállalás volt Magyarországért. Ezt
a felelősségvállalást és kiállást kö-
szönöm most meg” – jelentette ki a
kormányfő.

Orbán Viktor szerint a 2010-es
kétharmados győzelem arra volt fel-
hatalmazás a kormánypártoknak,
hogy új rendszert építsenek: ami a
gazdaságban egy magyar modellt, a
politikában egy nemzeti és keresz-
tény alapokon nyugvó új alkotmá-
nyos rendet jelentett. Úgy értékelte:
a 2014-es győzelemmel a rendszer
stabilizálására kaptak felhatalma-
zást.

Az idei választás eredménye
nyomán Orbán Viktor szerint a kor-
szaképítés a feladat, vagyis az, hogy
kulturális korszakba ágyazzák a po-
litikai rendszert.

„Új szellemi és kulturális meg-
közelítésre van szükség a harmadik

kétharmad után, és mi tagadás,
szeptembertől nagy változások előtt
állunk” – fogalmazott.

Az eddig fölépült rendszer stabi-
litásáról szólva a miniszterelnök
felidézte: a 2009-es mínusz hat szá-
zalékos „növekedésről” 2017-ben
Magyarország plusz négy százalé-
kot teljesített, az ország által meg-
termelt érték 2010-ben 22.224
milliárd forint volt, most pedig
38.183 milliárd.

Erre a stabilitásra alapozva a kor-
mány olyan nagy célokat tűzött ki,
amelyeket korábban elképzelhetet-
lennek gondolt: 2030-ra Magyaror-
szág az Európai Unió öt legjobb
életminőségű országa közé tartoz-
zon, megálljon a népesedési hanyat-
lás, a gyorsforgalmi utak érjék el a
határokat, valósuljon meg az ener-
giafüggetlenség, épüljön fel az új
magyar honvédség – mondta.

Orbán Viktor a Kárpát-medence
újjáépítését nevezte Magyarország
egyik legfontosabb tervének. A mi-
niszterelnök úgy fogalmazott,
„véget ért a száz év magyar magány
korszaka. Újra erősek vagyunk, el-
szántak vagyunk, bátrak vagyunk,
van erőnk, van pénzünk, vannak
erőforrásaink”.

Orbán Viktor elmondta, Magyar-
ország azt ajánlja a szomszédjainak,
hogy teremtsék meg a gyorsvasút-
és autópálya-összeköttetéseket,
kössék össze energiahálózataikat is,
valamint hangolják össze védelmi
politikájukat és haderőfejlesztésü-
ket.

A közös építkezéshez kölcsönös
tiszteletre van szükség – figyelmez-
tetett.

Orbán Viktor jelezte: a magyarok
megértik, hogy a románság számára
ünnep az idei centenárium, de
annak megértését kérik, hogy a ma-
gyarok számára „ezen nincs mit ün-
nepelni”.

Kijelentette: szembe kell nézni
azzal, hogy a modern Románia száz
éve nem tud mit kezdeni azzal a ter-
mészeti ténnyel, hogy itt él másfél
millió magyar, és Bukarest azt
mondja, Székelyföld nem is létezik.
A kormányfő jelezte: egyetért az
RMDSZ ünnepi szlogenjével (Ezer
év Erdélyben, száz év Romániá-
ban), ez kifejezi, hogy Székelyföld

akkor is létezett, amikor a modern
Románia még nem létezett, és Szé-
kelyföld akkor is létezni fog, ami-
kor már egész Európa behódolt az
iszlámnak – mondta Orbán Viktor.

Ahelyett hogy tagadnánk a való-
ságot, fogjuk fel inkább ezt a hely-
zetet erőforrásként. Tekintsünk
Erdélyre erőforrásként, akarjunk
erősödő Székelyföldet, erősödő ma-
gyarságot. Ez erőgyarapodást jelent
Románia számára is – fogalmazott.
A Kárpát-medencén túlmutató regi-
onális építkezésről szólva Orbán
Viktor öt tézisben fogalmazta meg,
hogyan foglalhatja el Közép-Eu-
rópa méltó helyét Európában.

Kijelentette: minden európai or-
szágnak joga van megvédeni ke-
resztény kultúráját, joga van
elutasítani a multikulturalizmus ide-
ológiáját.

Minden országnak joga van vé-
delmébe venni a hagyományos csa-
ládmodellt, és azt vallani, hogy
„minden gyereknek joga van egy
anyához és egy apához” – szögezte
le Orbán Viktor.

A közép-európai országok jogá-
nak nevezte, hogy megvédjék a
nemzetstratégiai szempontból
kulcsfontosságú gazdasági ágazata-
ikat és piacaikat.

Alaptézisnek tekintette, hogy
minden országnak jogában áll meg-
védeni határait, és elutasítani a be-
vándorlást.

Azt is alaptézisnek nevezte, hogy
minden országnak joga van a leg-
fontosabb kérdésekben ragaszkodni
az egy nemzet és egy szavazat elvé-
hez, amelyet szerinte az EU-ban
sem lehet megkerülni.

Orbán Viktor megállapította: Eu-
rópa jelenlegi vezetői alkalmatla-
nok, nem tudták megvédeni a
kontinenst a bevándorlástól. Úgy
fogalmazott: az európai elit csődöt
mondott, és ennek a csődnek szim-
bóluma az Európa Bizottság,
amelynek napjai ugyanakkor meg-
vannak számlálva.

Rámutatott: az Európai Bizott-
ságnak az alapszerződések szerint
pártatlannak, elfogulatlannak kell
lennie, és garantálnia kell a négy
szabadságot.

Ehelyett a bizottság ma pártos,
mert a liberálisok pártján áll, elfo-
gult, mert Közép-Európa ellen dol-
gozik, és nem barátja a
szabadságnak, mert a szabadságok
helyett egy európai szocializmus
felépítésén dolgozik – jelentette ki.

Orbán Viktor szerint a kizáróla-
gosan liberális európai elit azért

mondott csődöt, mert megtagadta
gyökereit, és egy keresztény alapo-
kon nyugvó Európa helyett a nyílt
társadalom Európáját építi.

„A keresztény Európában a
munkának becsülete volt, az ember-
nek méltósága volt, a férfi és a nő
egyenlő volt, a család a nemzet
alapja volt, a nemzet Európa alapja
volt, az államok pedig garantálták a
biztonságot. A mai nyílt társadalom
Európájában nincsenek határok, az
európai emberek lecserélhetők be-
vándorlókra, a család tetszés szerint
variálható együttélési formákká
vált, a nemzet, a nemzeti öntudat és
nemzeti érzés negatív és meghala-
dandónak minősül, és az állam
többé nem garantálja a biztonságot
Európában” – állapította meg. Hoz-
zátette: a liberális Európában az eu-
rópaiság egy tartalom nélküli forma
maradt.

A miniszterelnök szerint a 2019-
es európai parlamenti választásokra
kell összpontosítani, a választás
pedig egyetlen közös komoly euró-
pai kérdésről, a bevándorlásról szól-
hat.

Azt mondta, ha bevándorlásról
dönt Európa, akkor az európai elit-
ről is dönt, arról, hogy jól kezelte-e
a bevándorlás kérdését.

A liberális demokráciának van
alternatívája: a kereszténydemokrá-
cia – mutatott rá. Csalinak nevezte
azt a megközelítést, hogy a keresz-
ténydemokrácia is lehet liberális.
Kijelentette: a kereszténydemokrá-
cia – ha úgy tetszik – illiberális.

A liberális demokrácia a multi-
kulturalizmus oldalán áll, beván-
dorláspárti és a variálható család
modelljét vallja. Ezzel szemben a
kereszténydemokrácia elsőbbséget
ad a keresztény kultúrának, beván-
dorlásellenes és a keresztény család
pártján áll – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint a jövő
évi európai parlamenti választáso-
kon nemcsak a liberális demokráci-
ának lehet búcsút mondani, hanem
a ‘68-as elitnek is. Tusványoson tar-
tott előadásában úgy vélekedett,
hogy a 1968-as generáció helyett az
1990-es antikommunista, keresz-
tény, nemzeti elkötelezettségű gene-
rációnak érkezett el az ideje. (MTI)

   4NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS _________________________________________________ 2018. július 30., hétfő

Fotó: MTI

Az identitásmegőrzés és szü-
lőföldön való boldogulás fon-
tos támaszának minősítették
a 2010-ben kezdődött nem-
zetpolitikát a határon túli ma-
gyar pártok vezetői, és ennek
folytatását kérték a magyar
kormánytól pénteken, a 29.
Bálványosi Nyári Szabadegye-
tem és Diáktábor „A nemzeti
összetartozás ereje” című ke-
rekasztal-beszélgetésén.

Brenzovics László, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) elnöke köszönetet mon-
dott mind az anyaország, mind a
többi nemzetrész által tanúsított
szolidaritásért, amely nélkül – a 
geopolitikai konfliktus középpont-
jába került ukrán állam kisebbségel-
lenes kilengései, az oktatási jogok
megnyirbálása és a tettlegességig
fajult magyarellenes hangulatkeltés
közepette – a kárpátaljai magyarság
szerinte aligha tudna megmaradni,
mint közösség.

Pásztor István, a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség (VMSZ) elnöke
szerint „hihetetlenül sokat jelent” a
magyar kormány támogatása: egye-
bek mellett az a gazdaságfejlesztési
program, amely az utóbbi két és fél

évben 11 ezer magyar vállalkozót,
vagyis ennél sokkal több magyar
családot segített szülőföldjén boldo-
gulni és munkahelyeket teremteni.

Horváth Ferenc, a Muravidéki
Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség elnöke az anyaország tá-
mogatásával indult gazdaság- il-
letve óvodafejlesztési program
közösségerősítő szerepét emelte ki:
szerinte a muravidéki magyarok
száz év után először érezhették azt,
hogy magyarságukból nemcsak hát-
rány származik, hanem „magyarnak
lenni jó”.

Menyhárt József, a felvidéki Ma-
gyar Közösség Pártjának (MKP) el-
nöke a szórványvidéken működő
iskolák megmentését célzó iskola-
buszprojektről és a magyar kor-
mány segítségével megvalósuló
vállalkozásfejlesztési programról
beszélt. Elmondta, hogy Szlovákiá-
ban egymást érik a választási kam-
pányok: miután az MKP idén a
megyei választásokon a harmadik
legjobb eredményt érte el, most a
novemberi önkormányzati, illetve a
jövő évi európai parlamenti válasz-
tásokra készül, amelyen szeretne
egy második képviselői mandátu-
mot is megszerezni.

Jankovics Róbert, a Horvátor-
szági Magyarok Demokratikus Kö-
zössége elnöke arról számolt be,
hogy az elmúlt évben magyaror-
szági állami támogatással sikerült
javítani a magyar kulturális intéz-
ményrendszer működési feltételeit,
a horvátországi magyar gazdák
pedig egymilliárd forintos anyaor-
szági támogatásban részesültek.
Fontos közösségi sikernek nevezte,
hogy az alig húszezresre tehető ma-
gyar közösség kezdeményezésére
14 ezer (nemcsak magyar) aláírást
sikerült összegyűjteni a Minority
SafePack (MSPI) európai polgári
kezdeményezés támogatására, így
Horvátország is azon uniós tagálla-
mok közé került, amely teljesítette
a megszabott küszöböt.

Deák Ernő, a Nyugat-európai Or-
szágos Magyar Szervezetek Szövet-
ségének elnöke azt a
szemléletváltást méltatta, amely a
nemzeti összetartozás ünnepévé
emelte a június 4-i gyásznapot, és a
korábbi sérelempolitika helyett arra
összpontosít, hogy a szomszédos ál-
lamokat meggyőzze az érdekek kö-
zösségéről, és szövetségesévé tegye
őket.

Az RMDSZ-t Tánczos Barna
szenátor képviselte a tanácskozá-
son, aki olyan hadszíntérként jelle-
mezte az erdélyi magyar közéletet,
ahol „mesterlövészek” vadásznak
kipécézett áldozataikra, és ezzel az
egész közösségnek sokat ártanak.
Az RMDSZ politikusa ezzel az
utóbbi időkben született megdöb-
bentő – az egész közösséget terro-
rizmussal megbélyegző, a magyar
ingatlanvagyon visszaszolgáltatását
megtagadó vagy azt visszaállamo-
sító, a közösségi vezetőket meghur-
coló – bírósági ítéletekre utalt,
amelyeket elfogadhatatlannak neve-
zett. Ilyen körülmények között Ma-
gyarország támogatását és
diplomáciai segítségét nagyon fon-
tos támaszként értékelte.

Biró Zsolt, az MPP elnöke az
utóbbi év legfontosabb közös nem-
zetpolitikai sikerének nevezte a Mi-
nority SafePack beterjesztéséhez
szükséges aláírások összegyűjtését,
illetve azt, hogy Magyarországon
immár harmadik alkalommal nem-
zetileg elkötelezett kormány alakult
a választások után.

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar
Néppárt elnöke a további együttmű-

ködés felé utat nyitó sikerként érté-
kelte, hogy a választási regisztráció
és a levélszavazatok célba juttatása
idején mindhárom erdélyi magyar
párt ugyanazért dolgozott, a kiemel-
kedő határon túli választási részvé-
tel pedig visszaigazolta a magyar
kormány politikáját, amely ezáltal
Kárpát-medencei léptékű legitimi-
tást nyert. Szerinte az összefogás
másik fontos üzenete volt az erdélyi
magyar pártok január 8-i közös au-
tonómianyilatkozata, amely miatt
„akasztással” fenyegette meg az au-
tonómiát követelő magyarokat
Mihai Tudose akkori román kor-
mányfő.

A hagyományos tusványosi nem-
zetpolitikai kerekasztal alkalmával
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes köszönetet mondott a külhoni
magyarságnak, hogy áprilisban
több mint 96 százalékban támogatta
a Fidesz-KDNP kormányt, és „így
lett meg a harmadik kétharmad”.
Semjén Zsolt ezt a választási ered-
ményt úgy értékelte: ez a visszaiga-
zolása, elismerése a kormány
2010-ben megkezdett nemzetpoliti-
kájának, amelyet a következő cik-
lusban is folytatni fog. (MTI)

Az eddigi nemzetpolitika folytatását kérték a kormánytól 
a határon túli magyar pártok vezetői

Orbán: minden országnak joga van a bevándorlásra nemet mondani



A mikházi Csűrszínházban bemutató
előadásként játszták Igmar Bergman
Jelenetek egy házasságból című film-
játékának színpadi adaptációját. Sok-
sok szenvedély, őszinte, hazug szó,
álság és igazság, szex és szerelem,
szelídség, brutalitás. Az előadás a 
Soproni Petőfi Színház, a csallóközi
Csavar Színház, a mikházi Csűrszín-
ház, valamint még két magyarországi,
a Forrás Színház és a Malom Színház
együttműködésében jött létre, 
Sopronban bérletrendszerbe kerül,
felvidéki, magyarországi turné is lesz.
Mi – köszönettel – betekintést nyer-
tünk a rendezés folyamatába.

Kerek hét próbaidő. Esik. Pomezanski
György budapesti újságíró nézi az eget, már
csak ilyen ez a Kárpát-medence. Elég lenne
a csapadékból, ami a szürke égből hol szitál,
hol zuhogva esik, az áldással időnként alá-
száll valami szokatlanul idegen maneleszerű-
ség, a sors hozza valahonnan, pedig a
Csűrszínház a nyárnak ilyenszerű segédesz-
közeiből nem rendelt. Jövök a javaslattal,
próbaszünetben lehet venni jó adaggal a vas-
tag havasalji levegőből, közel a történelem,
lehet nagyokat hallgatni kolostori csendben,
kétezer éves tűzhelyet nézni a római várban,
esetleg budapesti embernek egy bejelentkező
medve is elég lenne élménynek, ha kimegy a
Nyárád partjára márnára, szóval lehet szaba-
dulni percekre, órákra Ingmar Bergmantól. 

Igen, Ingmar Bergman Mikházán. Már-
mint Jelenetek egy házasságból című darabja.
A nagy svéd filmrendező, író könyve, filmje,
a darab valamennyi színpadi adaptációja egy
(szerintem sok-sok) mai házasság felbomlá-
sának történetét mondja el, a szeretet és a ta-
szítás bonyolult lélektanát elemezve. Ha
valaki azt mondja, hogy minden házaspárnak
kötelező lenne megnéznie Bergman kultikus
alkotását, akkor ez zonálisan totál bejön,
azazhogy csak részben: előadás előtt egy nap-
pal Szélyes Ferenc színművész, a Csűrszín-
ház gazdája már-már azon van, nem válaszol
telefonhívásokra; sajnálja, restelli a vissza-
utasítást, de folyamatosan mondja, sajnáljuk,
minden jegy elkelt, még állójeggyel sem
szolgálhatunk. 

Esetleg Sopronban, Kassán, valahol... 
Szóval egy házasság, illetve annak „meg-

romlási” története.
Marianne (Kiss Szilvia) és Johan (Gál

Tamás) már-már bántóan tökéletes házasság-
ban él: Johan magabiztos, céltudatos alkat,
kissé cinikus és egoista is, Marianne csende-
sebb, megalkuvóbb. Johan pszichológus, Ma-
rianne ügyvéd, elsősorban válásokkal,
családjoggal foglalkozik. Van két gyermekük,

boldogan élnek. Johan felszedi Paulát, ma-
gára hagyva a két gyerekkel Mariannt. Johan
Párizsba megy szeretőjével, végül teljesen
összeomlik, gyengébbé, gyávább alakká
válik, de nem tud véglegesen szakítani Mari-
anne-nal, és visszatér hozzá. Közben fontos-
kodóan üres beszédek, drámai jelenetek,
sok-sok álságos pillanat, szeretkezés, verbális
és fizikai agresszió, vagyoni osztozkodás. Is-
merős?

Túl vagyunk sok-sok próbán, sőt a főpró-
bán is túl vagyunk, Pataki István rendező (a
Soproni Petőfi Színház igazgatója, valamint
Kiss Szilvia és Gál Tamás felvidéki művész-
házaspár készséggel jön a Csűrszínház er-
nyője alá megbeszélni a történetet.

– Adott két jó színész, Kiss Szilvia és Gál
Tamás, önálló produkciókkal dolgoznak Fel-
vidéken, ami nagy szabadságot jelent, és sok-
sok kompromisszumot – mondja a rendező,
aztán belelendül: a darab aktualitása egyelőre
nem fog veszíteni semmit érvényességéből.
Izgalmas, ugyanakkor lehangoló, hogy ez a
fajta liberális életvitel milyen mértékben
bomlasztja szét a családot, a társadalom leg-
kisebb egységét. Többé-kevésbé így élünk
ebben a civilizációban. Ha a társadalom leg-
kisebb egysége felbomlik, akkor maga a tár-
sadalom is felbomlik. Nézzünk körül csak
Svédországban. Ez és az ilyenszerű életvitel
vastagon visszaköszön. Az előadás végki-
csengése az, hogy két ember keresi élete ér-
telmét. Ez a keresés az élet értelmét firtatja,
valószínűnek tartom, hogy ateista módon ezt
élni lehet, csak meghalni nem. És a lét értel-
mét kereső, kapirgáló gondolkodás, ami az
előadás legvégén ott van. Ez a fajta filmpör-
getés: hogy is élünk, mit tehettünk volna
másképpen, lehettünk volna-e önazonosak a
saját életünkben, és lehetnénk azok, akik.
Lehet-e hazugság nélkül élni? Érdemes
lenne-e úgy élni az életünket, ahogy az min-
denkinek megadatik, de valahogy mégis mel-
lette járunk? Ez az előadásnak a lényege.
Azontúl, hogy egy házaspár szövevényes, fel-
kavaró, fordulatos történetét csipegeti a ki-
váló író, szerintem az előbb mondottak a
leglényegesebb kérdések, engem ezek foglal-
koztattak. Nyilván a szöveg maga zseniálisan
jó, Ingmar Bergman világsztár, zseniális film-
rendező, szerintem annál még jobb író – fejti
ki a rendező. 

Jövök a magam szempontjával, a rendezés
folyamatába betekintve azt mondom: a
szerző és – hála a Jóistennek – a darab sze-
replői, Marianne és Johan könyörtelen pon-
tossággal és végtelen empátiával beszélnek
két ember kapcsolatának bonyolultságáról.
Én a nézőtérről nézve nem akarom, hogy ez
a párkapcsolat – végső soron a család – tönk-
remenjen. Van úgy, hogy összeszorul az
öklöm a tehetetlenségtől, tovább várva re-
ménnyel a pörgést, valami megváltó drama-

turgiai fordulatot. Elképzelhetőnek tartom (itt
egy kis szubjektív), hogy ha nem Kiss Szil-
viát és Gál Tamást látom a színpadon, akkor
nem visel meg annyira a történet. Nem fordít
ki sarkamból. Persze ez nem így van, tudunk
még emlékezetes jelenetekről, csakhogy... 

Rendező: – Ismeretségünk nem is olyan új
keletű. Ez egy 25 éves ismeretség. Ez tulaj-
donképpen úgy indult, hogy felmerült a
közös munka igénye, más darabok is teríté-
ken voltak, végül belehúztunk ezzel a törté-
nettel. Olyan darabot kerestünk, amiben ők
színészileg meg tudják maradéktalanul mu-
tatni magukat. Most felnőttelőadásról van szó
Bergman kapcsán, viszont Tamás és Szilvia
sok-sok meseelőadást vitt színre. Nyilván a
színészi létezésnek nagyon fontos momen-
tuma az, hogy minden műfajban frissen és
felszínen maradjon az ember. Így jött szóba
a Bergman-darab. A svéd szerzővel egyéb-
ként nem is olyan régen foglalkoztam, három
éve az Őszi szonátát rendeztem, Farkas Ibo-
lya marosvásárhelyi színművésznő játszott
benne, így nálam Bergman műsoron maradt.
Nem volt ez egy koncepció, az együttgondol-
kodás eredményeképpen jött létre az előadás. 

Emlékeztetem a rendezőt: Bergman azt
mondta, külön örömet okozott számára a
tudat, hogy a házasság jeleneteivel bosszant-
hatja az összes, művészileg kifinomult em-
bert, akik utálnak mindent, ami érthető.
Érdekel, hogy ez az előadás Pataki András ré-
széről provokáció, demonstráció?

– Nem. Ez egy dupla csavar. De amiről
Bergman beszél, azt úgy tudnám megfogal-
mazni, egyetértve vele, hogy én is megköny-
nyebbüléssel veszem tudomásul, ha a néző
nem érzi magát rosszul egy színházi előadá-

son, és nem gondolom,
hogy akkor vagyok mű-
vészi minőségű rendező,
ha szoronganak a nézők
és az órájukat nézik. Kö-
zönségbarát színházat is
lehet játszani, igyekszünk
ezt a célt minőségi módon
elérni.

Kérdezem: abból kiin-
dulva, hogy Gál Tamás és
Kiss Szilvia házaspár,
könnyebb-e vagy nehe-
zebb-e együtt játszani
Bergman darabját, mint
esetleg egy vadidegen-
nel? Annyit elmondok, az
újságírónak most nincs
semmi keresgélnivalója
mások – teszem azt a mű-
vészházaspár – magánéle-
tében, de azt
bizonyossággal mondom,
hogy ilyen vagy ilyen-
szerű konfliktusokkal az
emberek nagy része
szembesül. Nos, a kérdé-
sem az, hogy ilyen eset-
ben mi történik a
színésszel lélektanilag a
színpadon, és mit gondol-
nak, mi zajlik a nézőtéri
lelkekben? 

Gál Tamás: – Van amiből építkezni, mert
ilyen ez az élet, hasonlóságokkal tele. Így van
ez a mi baráti körünkben is, a dolgoknak in-
tenzíven részesei voltunk. Szeretjük az egyik
felet is és a másik felet is, így őrjöngünk a két
fél között. Tulajdonképpen ezt a történetet
számtalanszor végignéztük a mi barátainkon
is. Nagyon várom a felvidéki előadást, hogy
milyen hatással lesz az ottani emberekre,
mert ismerem a közönséget. Mint ahogyan
önök is, ha beülnek egy előadásra, mindenki
ismer mindenkit, és ugyanilyen a felvidéki
nép is. Mi profi színészek vagyunk, ebből
élünk, azért hozzáteszem, hogy a profizmus-
hoz az is hozzátartozik, hogy nem kell embert
ölnünk ahhoz, hogy el tudjunk játszani egy
gyilkost, nem kell megcsalnom a feleségem,
hogy el tudjam játszani feleségem megcsalá-
sát, vagy mi van akkor, ha ő csal meg
engem... A színésznek képzelőereje van, azért
is színművész. Én nem állok másképpen
ehhez a darabhoz, mint bármely más színda-
rabhoz. Tény, hogy Szilvinek a fizikája, a
teste számomra egy ismerős birodalom, és
abszolút nem esik nehezemre, hogy akként
viselkedjek. Ezek őszinte tapintások, 17 éve
vagyunk házastársak, sok-sok mindenen át-
mentünk.

A színművésznő a férjére figyel, árny sem
suhan át az arcán, bár hol kisüt, hol felleges
az égbolt. 

– Nagyon nagy izgalommal fogadtam
Tamás javaslatát, hogy próbáljunk meg Pa-
taki András rendezővel dolgozni. Amikor
megtaláltuk a darabot, nagyon megijedtem,
mert nem éltem át azt, ami az előadásban tör-
ténik. András iszonyatos elemzéseket csinált
velünk, nagyon mélyre mentünk. Ha úgy
élünk, mint Bergman hősei, akkor olyan se-
beket szakíthattunk volna fel magunkból,
hogy nem vagyok biztos abban, össze tudjuk
hozni ezt az előadást. Rengeteg kérdés merült
fel bennem, amire nem tudtam választ találni,
így Andrással dolgozva megkaptam a vála-
szokat, most már meg tudom érteni azt a felet
is, akit eddig nem akartam megérteni. 

Mit gondolnak, aki nem ismeri a darabot,
aki simán megúszta az életét, hogyan szem-
besül a színpadon elhangzó verbális és lát-
ható fizikai agresszióval? Esetleg egy
színésznek is lélektani próbatételt jelent
Bergman színpadra adaptált műve? 

Szilvia művésznő: – Azt gondolom, azért
volt iszonyatosan hosszú az elemző próba,
mert a rendező mindig hangoztatta, hogy nem
sérülhet a magam és a férjem kapcsolata. A
rendező lélekben megtámasztotta az előadást,
semmi sem volt idegen tőlünk, amit kért.

Tamás szerint minden színész más, viszont
őt akkor sokkolta a darab, amikor Bergman
darabját legalább harminc napig elemezték
(orosz színházi metódus), majd Mikházán öt
nap alatt került térbe a darab. A „szüzessé-
günket” az elemző próbák alatt veszítettük el
– teszi hozzá Gál Tamás.

A produkciót vastapssal ünnepelte a Csűr-
színház közönsége, a rendezőt, a felvidéki
színészeket, Szélyes Nagy Andrea gyönyörű
kosztümjeit. Gondolom, hazafelé menet
kinek-kinek volt mit megbeszélni. 

Felkavaró nyár ez...
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Lokodi Imre

Őszinte tapintások – 
Jelenetek egy házasságból



A Nyárádmenti Fesztivál kere-
tében harmadszor volt lovas
íjásztábor Jobbágyfalván, a
gyerekeket nem mindennapi
személy oktatta állatisme-
retre, lovaglási és lövési tech-
nikára, a természet és ember
összhangjára.

Idén is Pászka Lehellel tanultak a
gyerekek a jobbágyfalvi táborban,
ahol az öt nap minden percét kihasz-
nálták, hiszen a szülőknek és a szer-
vezőknek az volt a kérésük, hogy a
fesztivál keretében Lehel lovas gya-
korlatai mellett a gyerekek is mutas-
sák meg, mit tanultak. Ezért egy
komplex gyakorlatsort állítottak
össze: lóháton végigszaladva lab-
dáznak, átbújnak a lovak hasa alatt,
majd lóhátról célba lőnek a csapa-
tokra osztott gyerekek. A kéttucatnyi
résztvevő egyharmada haladó, a
többiek kezdők, különböző adottsá-
gokkal rendelkeznek, egyeseknek
gondot okoz egy-egy feladat elvég-
zése, mások előzetes lovas tapaszta-
lat nélkül is sikerrel veszik az
akadályokat. Ennek ellenére sikerült
őket összekovácsolni, jó a hangulat
és az összhang, a gyerekek megér-
tették, hogy meg kell bízniuk egy-
másban és a lovakban, hogy minden
csapattag fontos a nem veszélytelen
produkció bemutatásában – tudtuk
meg a táborvezetőtől. 

A tábor első napjaiban a lóval
való kapcsolat és barátság kialakí-
tásán dolgoztak, a gyerekeknek a ló
szükségleteire is figyelniük kellett:
ha az állat érzi, hogy az ember se-
gíti, megnyugszik, így a gyakorlat
sikeres lesz. Továbbá elkezdték a
lovat vezetni, megülni, ismerkedni
az íjászattal, tér-, egyensúlyérzéke-
lési és koordinációs gyakorlatokat
végezni, a lovakat érintéssel vezér-
elni, továbbá esési technikákat ta-
nultak; ezek alapgyakorlatok, de
sokat segítenek a balesetek megelő-
zésében. A néhány nap alatt sikerült
olyan szintre jutniuk, hogy álló
vagy mozgó ló hátáról célba lőnek,
a szombati bemutató pedig azt érzé-
kelteti, hogy öt nap alatt mit lehet
elérni, ha az ember és a ló teljes
összhangba kerül egymással, ha fi-
gyelni tudnak egymásra is, a terepre
is és a lövési technikákra is.

Az esőt nem tudták irányítani,
inkább úgy szervezték meg a tábori
programot, hogy amíg esett, addig
bent dolgoztak, tanultak, majd a te-
repen és az állatokkal gyakorlatoz-
tak. 

A napi hét-nyolc órai foglalko-
zás igen alaposan igénybe vette a
gyerekeket, de megpróbálták úgy
csinálni, hogy ez az idő játszva és
tanulással teljen. Pászka Lehel
mellett Galambfalvi István volt a
gyerekek segítségére a lovas gya-
korlatok betanulásában, de min-
denféle más munkában is, míg

Karácsony Andrea a kicsiket „pá-
tyolgatta”. Egy ilyen tábor nem ka-
tonai kiképzés, de fegyelmet
igényel, és a szervezők idei tapasz-
talata azt, hogy a mobiltelefonokat
ki kell zárni: a lurkók is, a szülők
is meg kell tanuljanak néhány
napot egymás nélkül eltölteni.
„Nagyon ügyesek a gyermekek, a
mi feladatunk, hogy életképes fel-
nőtteket neveljünk belőlük, és ne
adjuk meg a lehetőséget, hogy a
kényelemben elpuhuljanak” – véli
Pászka, aki szerint erre és a termé-

szetben való alkalmazkodásra is
megtanít egy ilyen tábor. A szállás,
ellátás, a pálya tökéletes, a lovak-
nak legelő, tehát ideális körülmé-
nyek között tanulhattak,
dolgozhattak.

A gyerekeket arról kérdeztük,
miért jöttek ebbe a táborba, és mit
tanultak. A 9 éves nagyernyei
Nemes Kincsőt érdeklik a lovak, a
lovaglás, a lovas íjászat, már van-
nak ismeretei a helyes lovaglásról,
így nem tartja nehéznek az összeál-
lított gyakorlatsort, csak mindig fi-

gyelni kell arra, hogy az állat nyu-
godt legyen. Számára a lóról való
íjazás volt a legnagyobb élmény. A
11 éves nyárádszeredai Kislaki
Máté tavaly is részt vett a táborban,
nagyon tetszett, azért tért vissza,
sok újat tanult, például azt, hogy
milyen érzékeny pontjai vannak a
lónak, amivel egy érintéssel is irá-
nyítani lehet az állatot. A gyakorlat-
sort könnyűnek és élvezetesnek
tartja, s bár sokat esett az eső, a
hangulat jó volt, és jövőben is visz-
szatérne.

Pénteken a főtér megújult
része és az ott berendezett
termékvásár átadásával hiva-
talosan is megkezdődött a
már zajló Nyárádmente Fesz-
tivál.

„Úgy gondolom, hogy az egész
Nyárádmente ünnepe ez, ahol első-
sorban az értékekről beszélhetünk”
– mondta megnyitóbeszédében a
megyei tanács elnöke. Megdicsérte
a több évszázados vásártartási jog-
gal rendelkező kisváros vezetőit a
megvalósításért, kiemelve, hogy
ezen a helyen értékeinket, kulturális
örökségünket mutathatjuk be. Péter
Ferenc nagyon fontosnak tartja az
értékmegőrzésről, hagyományokról
szóló rendezvényeket, és úgy érzi,
feladata megtenni mindent, hogy ez
a fesztivál egyre nagyobb legyen,
hiszen már most gazdagabb a prog-
ramja, többen látogatják a vásárt.
„Remélem, egyre több hasonló teret
láthatunk majd Nyárádszeredában
és a Nyárádmentén, egyre több

olyan beruházás lesz, amire büsz-
kék lehetünk” – emelte ki. 

A Nyárádmente a világ egyik
legszebb helye, egy csoda, amit az
Isten ide teremtett – fogalmazott
Nagy Zsigmond alispán, aki szerint
egy ilyen vásár a vidék tükre is, és
„annyi vagyunk, amennyit meg tu-
dunk magunkból mutatni”. A felújí-
tott tér kapcsán megjegyezte: a
világ állandó változásban van, és mi
is fejlődünk, Nyárádszereda pedig
dicséretet érdemel, hogy mert és
képes volt újítani.

Ez a tér nem brüsszeli, bukaresti
vagy budapesti pénzből épült,
hanem a helyiek adójából, ezért erre
a „névjegykártyára” vigyázni kell,
és büszkék is lehetünk rá – hangsú-
lyozta ki Tóth Sándor polgármester,
hozzátéve, hogy a tér átalakítására
szükség volt, és ezzel Szereda új ar-
culatot kapott. Választott szlogenje
– „Építjük Nyárádszeredát! Együtt
sikerülni fog!” – nem véletlen, hi-
szen évek óta rakják egymásra a
téglákat, és megszületnek a várt
eredmények, de a munkát, a fejlesz-
tést folytatni kell. Az elöljáró kö-

szönetet mondott munkatársainak, a
helyi tanácsnak, a kivitelezőknek és
a két fiatalnak, akiknek egyetemi
vizsgadolgozata nyomán készült el
ez a tér.
Amit kitermel a vidék

A helyi termékek vásárára közel
félszáz termelő, kézműves jelentke-
zett, és a nyárádmentiek mellett a
megyeközpontból és a Küküllő vi-
dékéről is érkeztek néhányan. Az
érdeklődőket gazdag, színes kínálat
várta: szőttesek, varrottasok, hím-
zett ruhadarabok és tartozékok,
népviseleti darabok, kézműves,
quilling és gyurma ékszerek, festett
üveg- és porcelántárgyak, szárazvi-
rág- és csuhékompozíciók, horgolt
tárgyak, állatkák, babák, fából és új-
rahasznosított papírból készült tár-
gyak, szalmadíszek, illóolajok,
szappanok, méz és méhészeti ter-
mékek, szörpök, lekvárok, leven-
dula, zöldség, sajtok egyaránt
sorakoztak az asztalokon. A kebelei
Cseh Emese első alkalommal vett
részt ezen a vásáron, hogy szülővá-
rosában is megmutassa termékeit:
saját termesztésű áfonyából, ribizli-

ből, gyümölcsökből készült cukros
és cukormentes szörpöket, lekváro-
kat hozott. A koronkai Szövérfi Ka-
rolina testvérével, Kovács Csabával
és családjukkal négy éve termeszt
levendulát, ezt többnyire virág for-
májában értékesítik, de nyugpárná-
kat és -zsákokat, fürdősókat,
illatosítókat is készítenek. Sokat el-
adnak otthonról is, közösségi olda-
lakon ismertetik a termékeket, de
évente szívesen részt vesznek egy-
két vásáron, így a szeredain is. Az
időjárás és asztaluk elhelyezkedése
miatt úgy gondolta, hogy kevesen
állnak meg standjuknál, ennek elle-
nére sok látogatójuk, eredményes
vásáruk volt. Nem kézművestermé-
keket tett szemlére a szeredai Kislaki
Irma: műanyagból készült amerikai
konyhai eszközöket, tárolóedénye-
ket forgalmaz. Többen is megálltak
interaktív konyhája előtt, hogy meg-
tekintsék a nem olcsó „csodatermé-
keket”, amelyek gyorssá,
könnyebbé teszik a háziasszonyok
munkáját, amelyekben az élelem
nem romlik meg, és jóval egészsé-
gesebb a gyerekek számára is. 

Két anyaországi testvérvárosból
borászok is érkeztek a helyi „borud-
varba”. A móri Lincz István úgy
véli, a testvértelepülési kapcsolatok
akkor igaziak, ha oda-vissza jól mű-
ködnek: a szeredaiak a Szent
György Napokra és a Móri Borna-
pokra járnak el, ilyenkor pedig a
móriak viszonozzák a látogatást.

Most egy kis gazdasági vetülete is
van ittlétüknek, borokat hoztak
megízlelésre: mivel tudják, hogy az
itteniek a félszáraz és félédes boro-
kat kedvelik, ezúttal cserszegi fű-
szerest, királyleánykát, generosát,
rosét és vörös bort hoztak kósto-
lásra.
Értékek, lehetőségek

A helyiek elégedettek az eredmé-
nyekkel és a tapasztaltakkal. A sze-
redai Boár Éva szerint más, nagyon
szép lett a főtéri környezet, látszik,
hogy jó irányba halad, fejlődik a te-
lepülés, s bár még van, amin változ-
tatni kell, ez már fontos lépés – véli,
a termékvásárral pedig nagyon elé-
gedett, szép és színvonalas rendez-
vény. Más évekhez képest alig van
nem kézműves termék, de megtalál-
ható itt minden, amire igény van. 

Császár Károly szenátor is elége-
dett a tapasztaltakkal: a téralakítási
munkálatok során voltak felháboro-
dott polgárok, de az eredmény na-
gyon szép, a tér összhangba került
a felújított megyei úttal, a megvaló-
sításért pedig elismerés jár a polgár-
mesternek és csapatának. A vásár
gazdaságilag is segíti a kézművese-
ket, a termelőket, akik nagyon szép
dolgokat készítenek, de eddig nem
igazán volt lehetőségük azokat be is
mutatni a nagyközönségnek. Erre
most jó alkalom nyílott, akinek igé-
nye van, megismerheti, mi minden
készül ezen a vidéken, milyen lehe-
tőségek vannak ebben a térségben.

A világ fejlődésével haladni kell
Értékbemutatóval nyitott a fesztivál

Lóháton szaladva labdázni, a lovak hasa alatt átmászni vagy mozgó lóról lőni – nem veszélytelen, de élvezettel tanulták a gyerekek 
Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Gazdag és színes volt a termékvásár kínálata                                                                                                                  Fotók: Gligor Róbert László

Új arculatot kapott Szereda, de a munka, a fejlesztés folytatódik – ígéri Tóth Sándor polgár-
mester
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Ló és ember összhangja

Gligor Róbert László



Megkezdte a felkészülést az
új bajnoki idényre Marosvá-
sárhely egyetlen divíziós lab-
darúgócsapata, az MSE,
amely az idén vívta ki a rész-
vételi jogot a 3. ligában, drá-
mai osztályozón, Szeben
megye bajnoka, a resinári
Păltiniş ellen.

A csapat játékosai szerdán talál-
koztak először az első edzésen
Fehér Csaba vezetőedző irányítá-
sával, ezt megelőzően pedig a
szakorvosi vizsgán voltak jelen. A
feljutást kivívó csapat tagjainak
zöme megjelent az edzőpályán, de
a felkészülést végző keretet több új
játékos egészíti ki. Egyrészt az
MSE-nél folytatja olyan tapasztalt
labdarúgó, mint Lőrincz József, aki
a Victoria Brăneşti és a Gloria
Buzău színeiben az élvonalban is
szerepelt, legutóbb pedig az FK
Csíkszeredában játszott. Ugyan-
csak tapasztaltnak számít a Szé-
kelyudvarhelyi FC-től érkező
Székely Ervin. Mindketten hátvé-
dek.

Mellettük több fiatal, 19-20 éves
focistára is számíthat az MSE a
Székelyföldi Labdarúgó Akadémi-
ától, tekintve, hogy a 3. ligában az
idéntől érvényes szabály szerint
három korhatáros játékos haszná-
lata kötelező egész mérkőzés alatt.
Egy lehet 21 év alatti (1998-ban
született) a 2018-19-es évadban,
kettőnek pedig 20 év alattinak kell
lennie (1999-ben született vagy fi-
atalabb). Egyikük, Molnár Dávid
kapus tulajdonképpen visszatér az

MSE-hez, amelyben egy éve már
bemutatkozott a 4. ligában, mielőtt
Csíkszeredába csábították. Lehető-
séget kapnak továbbá, hogy meg-
győzzék Fehér Csaba edzőt, hogy
ott lehet a helyük a pályán, az aláb-
biak is: Pap Norbert hátvéd, Simó
Csongor, Balázs Ferenc, Laczkó
Szilveszter, Borbély Roland közép-
pályások, Tóásó Roland csatár.
Nincs kizárva természetesen más

játékosok csatlakozása sem a keret-
hez.

A bővített keretet a bajnokság
kezdetéig a szakmai stáb 23-25
fősre szűkíti, amellyel nekivágnak
a 3. liga augusztus 25-ére kiírt kez-
désének.
Megjelent a csoportbeosztás 
első nem hivatalos változata

Július 20-án járt le a beiratkozási
határidő a 3. ligába, ezt követően a
szövetség földrajzi szempontok
szerint öt csoportot alakít ki. Noha
az FRF hivatalos honlapja még
nem közölt semmit, a Soccerway
internetes szakportál már tudni véli
a csoportok összetételét. Ezek sze-
rint az MSE-t az északnyugati ré-
gióba sorolták, az alábbi
ellenfelekkel: Besztercei Gloria,
Tordai Arieşul, Feleki FC, Szászré-
geni Avântul, Kolozsvári CFR II,
Lénárdfalvi Comunal, Medgyesi
Gaz Metan II, Nagyszebeni FC
Hermannstadt II, Nagybányai Mi-
naur, Marosújvári FC, Székelyud-
varhelyi FC, Barcarozsnyói
Olimpic Cetate, Brassói SR Muni-
cipal, Kolozsvári Sănătatea, Tas-
nádi Unirea. Mint látható, ebben a
csoportban kap helyet Maros
megye másik képviselője, a Szász-
régeni Avântul is. Más hírek szerint

az FK Csíkszereda is az erdélyi
csoportban játszik majd, ezért ezt
az információt a hivatalos megerő-
sítésig kellő fenntartásokkal kell
kezelnünk.
Győzelem Székelyudvarhely ellen
az első barátságos meccsen

Szombaton lejátszotta az első
formaellenőrző mérkőzését is a
marosvásárhelyi MSE, Nyárádsze-
redában a szintén 3. ligás Székely-
udvarhellyel találkozott. A
mérkőzést az MSE 3-2-re nyerte, a
gólokat Tamás Attila (37.), Borbély
(45.) és Totó (57.) lőtték. Az ered-
mény azonban másodlagos volt, a
marosvásárhelyi csapat 22 játékost
használt a találkozó során, lehető-
séget biztosítva arra, hogy meg-
győzzék Fehér Csaba edzőt,
számíthat rájuk. Íme az MSE ösz-
szeállítása: Kristály (30. Molnár,
70. Rigmányi) – Mihály, Lőrincz
(20. Balázs Szabolcs), Székely (55.
Totó, 80. Simó), Pap, Ungur, Mol-
dován (68. Balázs Ferenc), Ger-
man (68. Laczkó), Borbély (52.
Tamás Róbert), Ruja (35. Tamás
Attila), Dudás (60. Tóásó, 82. Ve-
lichea). Többen a lehetséges baj-
noki keretből sérülés miatt
hiányoztak. Sajnos Lőrincz József
korai lecserélését is egy súlyosnak
tűnő térdsérülés indokolta, az első
vizsgálatok porckorongleválást va-
lószínűsítenek, ami műtétet és
másfél hónap kihagyást feltételez.

– Egy hete kezdtük meg az ed-
zéseket, ma pedig lejátszottuk az
első edzőmérkőzésünket, Székely-
udvarhely ellen. Kiemelt célunk
volt, hogy az újonnan érkezett já-
tékosokat felmérjük, és a játékstí-
lusunkra hangoljuk őket. A régebbi
és frissen érkezett, tapasztalt játé-
kosok mellett nagyon sok ígéretes
fiatal lépett pályára, akik jól alkal-
mazkodtak az elvárásokhoz. Sike-
rült több veszélyes helyzetet
kialakítani, és három gólt szerezni,
ugyanakkor volt néhány olyan
egyéni tévedés is, amelyeknek a ki-
iktatásáért a következő edzéseken
sokat kell dolgoznunk.

Biztató a mai eredmény, de egy-
ben kötelez is. Bízom a játékosok-
ban és abban, hogy edzésről
edzésre jobbak leszünk, és a baj-
nokság kezdetére a legjobb for-
mába lendülünk. Ha kellő alázattal
végezzük a dolgunkat, biztos job-
bak leszünk – mondta Fehér Csaba,
az MSE edzője.

1972 májusában a budapesti ma-
gyar–román Eb-selejtező (1–1) után
a szép emlékű Maros vendéglőben
múlattuk az időt – fogadásainkat
minden hónapban közös vacsorán
róttuk le egymásnak. Egy adott pil-
lanatban hozzám lépett Balázs Imre,
a legendás főnök azzal, hogy most
érkezett meg Szepesi György
Tamás Frici neves színész társasá-
gában. Azonnal felpattantam, be-
mentem a kisterembe, és
bemutatkoztam Szepesinek, aki
hellyel kínálta a „sporttársat”. Na-
gyon kellemesen elbeszélgettünk,
de – záróra után – hiába hívtuk meg
a kvaterkázás folytatására néhai
Hemmert Mihály ügyvéd barátom
lakására, Szepesi sajnálkozva elhá-
rította a meghívást, mondván, hogy
kissé rekedt, és ezért nem éjszakáz-
hat. Egyúttal megkért arra, hogy
másnap mutassam be a várost, és
szerezzem meg Bálint Tibor Zo-
kogó majom című regényét (mivel
elfogyott, saját példányunkat adtam
oda). Hemmert Misi azonnal fel-
ajánlotta, hogy helyettesít a tárgya-
lásokon, ezért nyugodtan
kalauzolhattam a „sporttársat”.

A Vártemplomból kilépve, a
Sáros utca sarkán szembejött ve-
lünk egy általam csak látásból is-
mert marosvásárhelyi úriember,
megállította Szepesit, a szemébe né-
zett, és azt kérdezte: tudják Önök,
hogy miről szól a bukaresti vissza-
vágó? Szepesi György nagyon ko-
molyan azt válaszolta: hogyne
tudnánk, és a fiúk is tudják, nem
lesz semmi baj! A bukaresti 2–2-be
még a Kocsis Lajos által kihagyott
11-es is belefért. A szétlövéses har-
madik mérkőzést Kű Lajos parádés
játékával Belgrádban 2–1-re meg-
nyerte a magyar válogatott, meg-
őrizvén a román csapattal szembeni
sok évtizedes veretlenségét. Akkor
született a mondás, hogy a román
fociválogatott „Kűbe harapott”.

Ha már szóba hoztam a régi vá-
sárhelyiek kedvenc vendéglőjét,
nem állom meg, hogy ne meséljem
el a maiak számára szinte érthetet-
len gyakorlatot. Amikor már a sör is
hiánycikk lett, mi, a törzsvendégek
azért csak hozzájutottunk. Balázs
Imréék levesescsészében hozták ki
a sört, még kanalat is tettek melléje.
Mondanom sem kell, ennek elle-
nére felhörpintettük a nedűt, nem
kezdtük kanalazgatni…
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Megkezdte a felkészülést az MSE, 
az első barátságos meccset is lejátszották

Szepesi György 
Marosvásárhelyen

Felnőttcsapatot nevez a szep-
tember 9-én rajtoló női kézi-
labda A osztályba a
marosvásárhelyi Városi
Sportklub nemrég megalakult
női kézilabda-szakosztálya.
Ez azt jelenti, hogy az előző
bajnokságot egyedüli maros-
vásárhelyi csapatként befe-
jező Olimpickal ellentétben,
amely ifjúsági csapat státus-
sal nevezett, joga van a felju-
tásra. Mégis az új csapat az
Olimpic akadémiájára épít,
nemcsak a játékosállomány,
hanem a szakmai stáb tekin-
tetében is.

A beiratkozási határidő lejárt,
most már biztos, hogy a VSK indul
az A osztály új idényében – számolt
be Claudiu Evi, a szakosztály veze-
tője, a csapat technikai igazgatója.
Elmondta: a vezetőedzői teendőket
Mihaela Evi fogja ellátni, másod-
edző Daniel Pop lesz, míg Buka-
resti József a tanácsaival segíti a
klubot, elsősorban a fiatal tehetsé-
gek felkutatása lesz a feladata.

Ami a keretet illeti, amint emlí-
tettük, elsősorban az Olimpic tehet-
ségeire számítanak, különösen
azokra, akik eddig is a hátukon vit-
ték a csapatot, és az ifjúsági váloga-
tott tagjai. A keret egyébként már
megkezdte a felkészülést, de Mo-
nica Bărăbaş, Andreea Târşoagă és
Ioana Ugran csak augusztus végén
csatlakoznak a többiekhez, hisz 7-
20-a között Románia csapatának
meghatározó játékosaiként a len-
gyelországi korosztályos világbaj-
nokságon vesznek részt.
Ugyanakkor több felnőtt játékost is
leigazoltak, hisz erre a szabály is
kötelezi a klubot. A télen megszűnt
Mureşultól ketten csatlakoznak a
csapathoz: Bucin és Stângu, míg
Popeanu, aki az Olimpic neveltje,
az FC Argeştől tér vissza. Ugyanak-
kor Galacről a beállós Farah érkezik
Marosvásárhelyre.

Hogy mire lesz ez a keret elég,

arra csak a bajnokság adhat választ.
Tény, hogy a felnőttek jelentősen
erősítik a keretet, a tavalyi bajnok-
ságban megedzett ifjúságiak pedig
egy évvel tapasztaltabbak, időseb-
bek, tehát erősebbek leszenek. És
ha az Olimpic 16 éves átlagéletkor-
ral is a középmezőnyben végzett,
most talán nem túlzott elvárás, hogy
legalább az elődöntő tornára bejus-
sanak (az új bajnoki rendszerben
ilyent is szerveznek). Itt pedig majd
elválik, mire lehet elég erős a csa-
pat.

Claudiu Evi mindenesetre hang-
súlyozta, hogy bár a játékosok
zöme az ifjúsági bajnokságokban is
játszik majd, a tavalytól eltérően,
amikor az ifibajnokságon volt a
hangsúly, az idén a felnőttcsapat a
prioritás. Másrészt nem a minden-
áron való feljutás a cél, noha nem
állnak félre, ha erre lehetőség nyí-
lik. Még mindig nagyon fiatal a csa-
pat, azonban továbbra is azt
szeretnék, hogy a legjobb neveltjeik
Marosvásárhelyen maradjanak, és
ehhez nyújt keretet az új klub. Egy-
két éven belül pedig mindenképpen
elérnek oda, hogy az élvonalat is
megcélozzák, a maradás szándéká-
val.

Az új idényben az A osztályban
3-4, legfeljebb tízcsapatos csoportot
alakítanak ki, amelyek kétszer ját-
szanak oda-vissza egymással. Ezt
követően a csoportok első két he-
lyezettje, illetve a legjobb harmadi-
kok elődöntő tornákon vesznek
részt, majd négyes döntő rendszer-
ben derül ki a két közvetlen feljutó.
A négyes döntő elődöntőinek vesz-
tesei a Virágok Ligája 11-12. helye-
zettjei ellen játszanak négyes
körmérkőzéses tornát két kiadó
helyért az élvonalban.

Noha a beiratkozás elvileg lezá-
rult, a sportági szövetség még nem
közölte a csoportok beosztását, sem
a bajnoki programot. Csak egy
dolog tűnik biztosnak: a bajnokság
szeptember 9-én kezdődik. És még
egy fontos részlet: a VSK csapata a
Sportcsarnokban játssza a hazai
mérkőzéseit.

Az Olimpic akadémiájára alapoz
a VSK női kézilabdacsapata

1053.
Szerkesztette: Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Kincses Előd
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Nehezen alakul a kosárlabda-bajnokság mezőnye
Nehezen indul a módosított

rendszerű kosárlabda-bajnokság.
Az idén bekeményített a sportági
szövetség, a lebonyolítási mód
megváltoztatása mellett jelentősen
megnövelte a beiratkozási díjat,
emellett a belföldi sportéletben
szokatlanul magas részvételi ga-
ranciát is követel, ami a bajnokság
közbeni visszalépéseket lenne hi-
vatott megelőzni. Továbbá azt is
kikötötték, hogy azok a klubok,
amelyek tartoznak a szövetségnek,
csakis a legalacsonyabb értékcso-
portba iratkozhatnak be (ahol
egyébként valamivel kisebbek az
anyagi követelmények is). 

A szigorításnak nehezen tudnak
megfelelni a klubok, így a bajnoki
csoportbeosztás elkészítésére és a
sorsolásra beütemezett múlt szer-
dai határidőn azt kellett megálla-
pítania a szövetségnek, hogy a
klubok zöme nem teljesítette ha-
táridőre a követelményeket. Na-
gyobb a gond a női mezőnyben,
ahol többen követelik a szövetség-
től, hogy álljon el a magas díjak-
tól, a Kolozsvári U pedig
egyenesen bírósághoz fordult az
ügyben. Ezért az igazgatótanács
úgy döntött, hogy a sorsolást au-
gusztus végére halasztja, és addig
felfüggeszt minden beiratkozással
kapcsolatos procedúrát. Ha köz-
ben – áll az FRB közleményében
– legalább hat csapat teljesíti a
részvételi feltételeket (amiből
nyilván az következik, hogy jelen-
leg nincs ennyi), számukra foly-
tatják a procedúrákat, és a bajnoki
rendszert a résztvevők számához
igazítják, további pardon pedig
nincs... 

A férfiak esetében a szövetség
közzétette annak a kilenc klubnak
a listáját, amelyeknek a beiratkozá-
sát elfogadták. Öten az A csoport-
ban érdekeltek: Nagyváradi CSM,
Kolozsvári U-BT, Nagyszebeni
CSU, Bukaresti Steaua, Craiovai
SCMU. A B csoportból csak a vo-
luntari-i CSO teljesíti a feltételeket,
míg a C csoportban hozzájuk csat-
lakozik a Csíkszeredai VSK, a
medgyesi CSM és a Bukaresti Di-
namo. A férfibajnokság esetében a
csoportbeosztás véglegesítését és a
bajnoki sorsolást augusztus 14-én
tartják meg, hasonló fenyegetéssel:
aki addig rendben lesz, befogadják,
aki nem, az kimarad, a bajnokságot
pedig annyi csapattal rendezik
meg, ahányan lesznek.
A VSK ott lesz a rajtnál

Amint látható, a felsoroltak kö-
zött nincs a marosvásárhelyi VSK,
ezért felkerestük Szászgáspár Bar-
nabást, a VSK alelnökét és a férfi-
kosárlabda-szakosztály elnökét,
hogy tisztázzuk a helyzetet. Szász-
gáspár megnyugtatott: a marosvá-
sárhelyi csapat ott lesz a bajnokság
rajtjánál.

Elmondta: a részvételi garanciát
valóban nem fizették ki eddig,
mert nem volt világos, hogy a
főleg női mezőnyben kialakult
konfliktust követően változtat-e a
szövetség a feltételeken, másrészt
bürokratikus akadályok is felme-
rültek. Most viszont, hogy a szö-
vetség a készpénz helyett a
garancialevelet is elfogadja, meg-
tették a szükséges lépéseket, hogy
a VSK ott legyen a kalapban az au-
gusztus 14-i sorsoláson.
Martinić „hazatér”

Szászgáspár Barnabás arról is
beszámolt: nagyvonalakban kiala-

kult a keret is, noha több szerző-
dést csak ezután fognak aláírni. A
csapat gerincét a marosvásárhelyi
nevelésű játékosok alkotják majd:
Sánta Szabolcs, Alin Borşa, Steff
Norbert, Engi-Rosenfeld Dávid,
Kilyén Örs, Bölöni Tamás. Előre-
haladott tárgyalásokat folytatnak
Bogdan Stăncuţcal, hozzájuk
pedig három fiatal tehetség csatla-
kozik majd, akiket később nevez-
nek meg. A keretet két-három
külföldi egészíti ki, akik közül az
egyik szinte bizonyosan Goran
Martinić lesz, akinek marosvásár-
helyi a felesége, és a városban
szándékozik végleg letelepedni.

Vele többéves szerződést kötné-
nek. Melléjük egy palánk alatti
magas centert és egy bedobót iga-
zolnának, többek között Dino Pi-
tával is folynak tárgyalások, de a
külföldiek különítménye csak ké-
sőbb alakul ki.

Ami biztos, hogy az edzéseket
augusztus 6-án kezdi el a csapat,
elsőként az orvosi viziten esnek át
a keret tagjai, majd lassan kezdő-
dik az edzésmunka is, George Trif
edző irányításával.

Van egy olyan lehetőség is,
hogy a tartozások miatt C cso-
portba sorolt csapatok nagy
száma miatt a marosvásárhelyi

VSK egyenesen a B csoportban
indulhasson, erről azonban a klub
semmiféle hivatalos értesítést
nem kapott – mondta el Szászgás-
pár Barnabás –, aki hozzátette,
hogy ez kicsit megzavarná az elő-
készületeket, hisz a keretet a C
csoporthoz igazították, a B cso-
portban talán többre lenne szük-
ség.

Azt azonban leszögezte: a
szakosztály rendelkezik a műkö-
déshez szükséges anyagi háttér-
rel, a korábbi magántámogatók
zöme is a csapat mellé állt, így
megkezdődhet ismét a felkapasz-
kodás az ország legjobbjai közé.

Bálint Zsombor                                   

Röviden
Hullámvölgyben a magyar póló

Miután Oroszországtól is kikapott 9-8-ra, csu-
pán a nyolcadik helyen végzett a magyar férfiví-
zilabda-válogatott a barcelonai Európa-
bajnokságon. Märcz Tamás szövetségi kapitány
szerint ezek után nagyon kemény időszak vár a
magyar vízilabdára. „Elemezzük majd a meccse-
ket, azt, hogy ki az, aki meglépte a mércét. Min-
denki tudta, hogy hiányoznak játékosok, de akik
most itt voltak, azoknak kellett volna a nagy já-
tékosok helyébe lépniük. Az olimpiáig hátralévő
két évben borzasztóan céltudatos és kemény
munkát kell végeznünk, mert taktikailag összes-
ségében ez nagyon éretlen csapat. Mindenben
van lemaradásunk, meglátjuk, elég lesz-e a két
év” – mondta.
Nem lehet ott Oroszország az Eb-n

Bár néhány kulcsfontosságú területen jelentős
javulást értek el, Oroszország atlétái nem vehet-
nek részt az augusztus 7-én rajtoló berlini atléti-
kai Európa-bajnokságon, jelentette be a

Nemzetközi Atlétikai Szövetség. Az állami
szintű doppingolás miatt az IAAF-eltiltás 2015
novembere óta van érvényben, az orosz atléták a
tavalyi londoni világbajnokságon sem indulhat-
tak. Oroszország tagadja az állami doppingprog-
ramot. A nemzetközi szövetség ugyanakkor
olyan orosz atlétáknak, akik bizonyítottan tisz-
ták, rajtengedélyt biztosít, semleges színekben.
Herczeg Andrea góljával nyert 
a román válogatott

4-1-re legyőzte a házigazda Magyarországot
Románia női labdarúgó-válogatottja a veszprémi
Balaton-kupán. Románia első gólját a marosvá-
sárhelyi Herczeg Andrea rúgta, aki jelenleg a
svéd Mallbackens játékosa. A mérkőzésen pá-
lyára lépett Barabási Kinga, a marosvásárhelyi
Ladies labdarúgója, illetve két olyan játékos,
akik az egykori ASA-nál alapozták meg a pálya-
futásukat: Göder Brigitta, aki jelenleg a győri
ETO-nál, és Bianca Sandu, aki Diósgyőrben ját-
szik.

Budapestet javasolják a 2023-as 
atlétikai vb házigazdájának

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség tanácsa Budapestet javasolta házigazdának
a 2023-as szabadtéri világbajnokságra. Az IAAF elnöke, Sebastian Coe sajtótá-
jékoztatón ismertette a 27 tagú vezető testület javaslatát, amely szerint a tárgya-
lások jelenlegi állása alapján Budapest a preferált helyszíne a 2023-as atlétikai
világbajnokságnak.

Fürjes Balázs nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos úgy fo-
galmazott: „Megtisztelő, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség pozitív vissza-
jelzést ad a pályázatunkat illetően. Jó úton haladunk, fontos mérföldkőhöz
érkeztünk, ugyanakkor sok van még hátra a decemberi döntésig. Addig is kemé-
nyen kell dolgoznunk, hogy a célban is Budapest legyen az első.”

Gyulai Márton, a pályázati bizottság ügyvezetője a tanácsülés előtt az MTI-
nek elmondta, az IAAF szakít korábbi gyakorlatával, amikor több kandidáló
közül jelölte ki a rendezőt. Ennek oka, hogy a hagyományos pályázat végén több
csalódott város volt, másrészt a jelentkezők sok pénzt költöttek arra, hogy meg-
győzzék az IAAF tanácstagjait, akik sokszor nem rendelkeztek a szükséges ver-
senyrendezési tapasztalatokkal. „Az IAAF most partnereket keres, akiket
célirányosan választ ki, s akikkel együtt dolgozik, irányítva, segítve a kandidá-
lást” – nyilatkozott Gyulai Márton, aki az európai szövetség vezetőségének is
tagja.

Az már korábban eldőlt, hogy a jövő évi katari és a 2021-es eugene-i (Egyesült
Államok) világbajnokság után a 2023-as vb Európában lesz.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: MTI
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A labdarúgó-Európa-liga má-
sodik selejtező körében érde-
kelt román és magyar klubok
közül a FCSB és az Újpest a
két véglet. A bukarestiek sima
2-0-s győzelmet arattak a
szlovéniai Rudar Velenje ott-
honában, így szinte biztos to-
vábbjutóknak számítanak,
míg a sorsoláson igencsak pe-
ches Újpest négyet kapott a
talán legerősebb csapattól –
amely már ilyen korán csatla-
kozott a sorozathoz –, a spa-
nyol pontvadászatot kép-
viselő Sevillától, így szinte ki-
zárt, hogy a visszavágón for-
díthasson. 

A Viitorul Ovidiu, Gheorghe
Hagi akadémiája a második félidő
elején már 2-0-ra is vezetett a hol-
land Vitesse Arnhem ellen, azonban
a meccs végén 2-2-t mutatott az
eredményjelző, így bravúrra lesz
szükség a visszavágón. Ugyanakkor
a budapesti Honvéd esélyesebb a
továbbjutásra a luxemburgi Progrés
Niederkorn ellen, de a csapat játé-
kosainak el kell gondolkodniuk
azon, hogy alig 1-0-ra tudták meg-
nyerni a hazai találkozójukat.

Európa-liga, 2. selejtező kör, első
menet: Ufa (orosz)-Domžale (szlo-
vén) 0-0, FC Ventspils (lett)-Giron-
dins Bordeaux (francia) 0-1,
Spartaks Jurmala (lett)-La Fiorita

(San Marinó-i) 6-0, Viitorul Ovidiu-
Vitesse Arnhem (holland) 2-2,
Tobol Kosztanaj (kazah)-Pjunik Je-
reván (örmény) 2-1, Kairat Almati
(kazah)-AZ Alkmaar (holland),
Rudar Velenje (szlovén)-Bukaresti
FCSB 0-2, Torpedo Kutaiszi (grúz)-
Vikingur Gota (feröeri) 3-0, Csihura
Szacshere (grúz)-FK Maribor (szlo-
vén) 0-0, Hapoel Haifa (izraeli)-FH

Hafnarfjörður (izlandi) 1-1, Balzan
Youths (máltai)-Pozsonyi Slovan
(szlovák) 2-1, Lipcsei RB (német)-
BK Häcken (svéd) 4-0, APOEL Ni-
cosia (ciprusi)-Flora Tallinn (észt)
5-0, Zrinjski Mostar (bosnyák)-Val-
letta (máltai) 1-1, Djurgarden IF
(svéd)-FC Mariupol (ukrán) 1-1,
Budapesti Honvéd-Progrés Nieder-
korn (luxemburgi) 1-0, Szófiai

CSZKA (bolgár)-Mödlingi Admira
Wacker (osztrák) 3-0, Makkabi Tel-
Aviv (izraeli)-Radnički Niš (szerb)
2-0, Žalgiris Vilnius (litván)-FC
Vaduz (liechtensteini) 1-0, Molde
FK (norvég)-FK Laç (albán) 3-0,
Jagellonia Białystok (lengyel)-Rio
Ave FC (portugál) 1-0, Sahtar Szo-
ligorszk (fehérorosz)-Lech Poznań
(lengyel) 1-1, Dinamo Breszt (fe-

hérorosz)-Atromitosz Periszteri
(görög) 4-3, Linzer ASK (osztrák)-
Lillestrom (norvég) 4-0, Nordsjal-
land Farum (dán)-AIK Solna (svéd)
1-0, Olimpija Ljubljana (szlovén)-
Crusaders FC Belfast (északír) 5-1,
Sutjeska Niksić (montenegrói)-
Alashkert FC (örmény) 0-1, FC
Santa Coloma (andorrai)-Valur
Reykjavík (izlandi) 1-0, The New
Saints (walesi)-Lincoln Red Imps
(gibraltári) 2-1, Hajduk Split (hor-
vát)-Slavia Szófia (bolgár) 1-0,
KRC Genk (belga)-Fola Esch (lu-
xemburgi) 5-0, B36 Tórshavn (ferö-
eri)-Beşiktaş Isztambul (török) 0-2,
Górnik Zabrze (lengyel)-Trencséni
FK (szlovák) 0-1, FC Sankt Gallen
(svájci)-Sarpsborg (norvég) 2-1,
Zeljezničar Szarajevó (bosnyák)-
Apollon Limassol (ciprusi) 1-2,
Partizan Belgrád (szerb)-Trakai FK
(litván) 1-0, Atalanta Bergamo
(olasz)-FK Szarajevó (bosnyák) 2-
2, Hibernian Edinburgh (skót)-Asz-
térasz Tripolisz (görög) 3-2, Eszéki
NK (horvát)-Glasgow Rangers
(skót) 0-1, Szabadkai Spartak
(szerb)-Prágai Sparta (cseh) 2-0,
Dundalk FC (ír)-AEK Larnaca
(ciprusi) 0-0, Aberdeen (skot)-
Burnley FC (angol) 1-1, Dunaszer-
dahely (szlovák)-Dinamo Minszk
(fehérorosz) 1-3, Stjarnan Garda-
baer (izlandi)-Kobenhavn (dán) 0-
2, FC Sevilla (spanyol)-Újpesti TE
4-0.

A FCSB előnyben, az Újpest szinte biztosan kiesett

A Budapesti Honvéd hazai pályán egy góllal verte luxemburgi ellenfelét                                                                                                                       Fotó: MTI

Váratlanul rosszul kezdte a szereplését a lab-
darúgó Bajnokok Ligájában a kolozsvári CFR,
amely a második selejtező körben kapcsoló-
dott a küzdelmekbe, és mindjárt vereséget
szenvedett hazai pályán a svéd Malmőtől. 

Márpedig a CFR számára létfontosságú lenne a
csoportkörbe jutás annak érdekében, hogy a klub vis-
sza tudja szerezni a befektetések értékét. Igaz, a to-
vábbjutás kérdése még nyitott, hiszen a Malmö nem
tűnt legyőzhetetlennek akár idegenben is, ehhez azon-
ban a kolozsváriaknak sokkal jobban kellene játszani.
Másrészt a kiesés sem lenne végleges, hiszen az Eu-
rópa-ligában még folytathatnák a Gépész utcaiak, de
nagyon megnehezítenék a dolgukat. A kudarc után ki-
tört a botrány a klub háza táján, súlyos belső feszült-
ségekről adott hírt a sajtó, nemcsak az öltözőben, de
az adminisztratív stábban is, aminek következtében
többen távoztak a klub vezetői közül, magukkal so-
dorva a csupán egy hónapja kinevezett Edward Ior-
dănescu vezetőedzőt is. A visszavágón a
bordó-fehéreket már Fábio Conceiçao vezeti, aki har-
madik mandátumát tölti a CFR kispadján.

Jó esélye van ugyanakkor a továbbjutásra a székes-
fehérvári MOL Vidinek, amely gól nélküli döntetlent
ért el a bolgár Ludogorec otthonában. A mérkőzés zö-
mében a razgradiak támadtak, a végén szinte egyka-
puzás folyt Kovácsik kapuja előtt, ám a Vidi hősiesen
kivédekezte a kilencven percet, így hazai pályán, pon-
tosabban Felcsúton megpróbálhatja a továbbjutás ki-
vívását.

Bajnokok Ligája, második selejtező kör, első menet:
FC Asztana (kazah)-FC Midtjylland (dán) 
2-1, Kolozsvári CFR-Malmö FF (svéd) 0-1, PAOK
Thesszaloniki (görög)-FC Bázel (svájci) 2-1, Zágrábi
Dinamo (horvát)-Hapoel Beér-Seva (izraeli) 5-0,
Szkendija Tetovo (északmacedón)-Sheriff Tiraspol
(moldvai) 1-0, Crvena Zvezda Belgrád (szerb)-Su-
duva Marijampole (litván) 3-0, Varsói Legia (len-
gyel)-Nagyszombati Szpartak (szlovák) 0-2, BATE
Boriszov (fehérorosz)-HJK Helsinki (finn) 0-0, Kukës
(albán)-Qarabag (azeri) 0-0, Ludogorec Razgrad (bol-
gár)-Székesfehérvári MOL Vidi 0-0, Ajax Amszter-
dam (holland)-Sturm Graz (osztrák) 2-0, Celtic
Glasgow (skót)-Rosenborg Trondheim (norvég) 3-1.

Betlizett a CFR, kirúgták az edzőt

A múlt héten megkezdődött a
labdarúgó 1. liga 2018–19-es
idénye, a hét végén már a 2.
forduló találkozóit játszották.

A nyitó fordulóban több meglepő
eredmény született, pl. a FCSB ve-
reséget szenvedett Giurgiuban, és
ismét heves kirohanást intézett Ge-
orge Becali tulajdonos saját játéko-
sai ellen. Nem kezdett jól a bajnok
CFR sem, amely csak döntetlent ért
el hazai pályán, de Craiova is többre
számított Jászvásár ellen. A Sepsi
OSK folytatta a felkészülési mérkő-
zéseken megkezdett vereségsoroza-
tot, az újonc Nagyszebennel
szemben maradt alul, noha a mérkő-
zést a szebeniek Marosvásárhelyen
voltak kénytelenek megszervezni,
mivel a stadionjukat felújítják.

Pénteken megkezdődött a 2. for-
duló is. Botoşani ledarálta a Sepsi
OSK ellen győzelemmel kezdő
Nagyszebent, illetve két döntetlen
is született. A kolozsvári CFR má-
sodszor sem tudott nyerni, most
már Conceiçaóval a kispadon, bár

több helyzetet dolgozott ki, mint
Călăraşi. A Sepsi OSK lapzárta után
játszotta első hazai találkozóját, és
ugyancsak lapzárta után játszották
a FCSB-Dinamo rangadót is.

Labdarúgó 1. liga, eddigi ered-
mények:

1. forduló: Kolozsvári CFR-FC
Botoşani 1-1, Nagyszebeni Her-
mannstadt-Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK 1-0, Giurgiui Astra-FCSB 1-0,
Viitorul Ovidiu-Dunărea Călăraşi
0-1, Bukaresti Dinamo-FC Volun-
tari 2-1, Medgyesi Gaz Metan-Con-
cordia Chiajna 2-1, Craiovai
Universitatea-Jászvásári Poli 0-0.

2. forduló: FC Botoşani-Nagy-
szebeni Hermannstadt 2-0, Dunărea
Călăraşi-Kolozsvári CFR 0-0, Jász-
vásári Poli-Giurgiui Astra 1-1. A
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-Cra-
iovai Universitatea és FCSB-Di-
namo találkozókat lapzárta után
rendezték. A FC Voluntari-Med-
gyesi Gaz Metan és Concordia Chi-
ajna-Viitorul Ovidiu meccsek ma
lesznek.

Meglepetésekkel kezdődött 
a labdarúgó 1. liga

A labdarúgó-Románia-kupa me-
gyeközi szakaszának első mérkőzé-
seit augusztus elsején, szerdán
játsszák.  Maros megye három csa-
pata érdekelt ebben a körben, még-
pedig az a kettő, amely az előző
idényben a 3. ligában szerepelt: a
szászrégeni Avântul és Radnót, il-
letve a megyei szakasz kupagyőz-
tese, a Marosoroszfalui Mureşul.
Nem árulunk el titkot, ha azt mond-
juk, később már nem csatlakozik a
sorozathoz más Maros megyei csa-
pat, hisz nincs a felsőbb osztályok-

ban a megye labdarúgásának képvi-
selője.

Egy biztos: lesz csapat a megyé-
ből a következő körben is, hisz
Marosoroszfalu-Szászrégeni Avân-
tul mérkőzést rendeznek, amely-
nek a győztese továbbjut a
következő fordulóba. Megteheti
ezt Radnót együttese is, amelynek
viszont nagyon nehéz feladata van,
hiszen idegenben, a Tordai Arieşul
otthonában lép pályára. A mérkő-
zések szerdán 17.30 órakor kez-
dődnek.

Kezdődik 
a kupa megyeközi szakasza

Az ifjabbik Iordănescu (balról) három meccset kapott a fellegvári kispadon



Miután egy héttel korábban az RMDSZ
Maros megyei szenátorai számoltak
be tevékenységükről, a múlt pénte-
ken Péter Ferenc megyei RMDSZ-
elnök, Csép Éva Andrea és Vass
Levente parlamenti képviselők közös
sajtótájékoztatón ismertették az el-
múlt parlamenti ülésszak munkáját és
eredményeit a szociálpolitika és
egészségügy területén.

Több anyagi forrásra és jobb 
menedzsmentre lenne szükség
– ezt Péter Ferenc mondta felvezetőjében.
Hangsúlyozta: az egészségügy és a szociál-
politika két olyan terület, amely a legérzéke-
nyebben érinti a lakosságot. „Éppen ezért az
RMDSZ kiemelt figyelmet fordít erre a két
területre, és a szövetség parlamenti képviselői
és önkormányzati csapata is azon dolgozik,
hogy méltányos szociális és egészségügyi el-
látást biztosítsunk Maros megye lakossága
számára”. 

Kiemelte: Maros megye egyike azoknak a
megyéknek, amely a legnagyobb szociális
hálóval rendelkezik, így a költsége is halmo-
zottan nagyobb, mint amennyit a szomszédos
megyék fordítanak a szociális hálóra. „A me-
gyei költségvetés 35 százalékát fordítjuk a
szociális szolgáltatásokra” – jelentette ki. 

Az egészségügyről szólva rámutatott, hogy
„itt is rendkívül kiterjedt intézményrendsze-
rünk van, és bátran kijelenthetjük, hogy Ma-
rosvásárhely a régió egészségügyi központja.

Ahhoz azonban, hogy a kórházainkat fenn
tudjuk tartani, fel tudjuk újítani, és javítani
tudjuk a szolgáltatásaikat, a jelenleginél több
anyagi forrásra lenne szükség, ugyanakkor a
menedzsmenten is javítani kellene. A szol-
gáltatások minősége a rendszer hatékonysá-
gától is függ, és a területre vonatkozó
szabályozásoktól is.” 

Ezért is nevezte fontosnak azokat a tör-
vénymódosításokat, amelyeket az elmúlt par-
lamenti ülésszakban sikerült elfogadtatni az
RMDSZ parlamenti képviselőinek kezdemé-
nyezésére. 
„Az RMDSZ-frakció munkája 

eredményesnek bizonyult”
Csép Éva Andrea, a képviselőház munka-

ügyi és szociális bizottságának titkára hang-
súlyozta: a munkaügy és a szociális védelem
két olyan terület, amely a legtöbb állampol-
gárt érinti mindennapjaiban, ezért elsődleges
célja az volt, hogy a törvényhozás szintjén
megoldásokat találjanak azokra a problé-
mákra, amelyekkel ez a terület folyamatosan
szembesül. Úgy fogalmazott, hogy az
RMDSZ-frakció munkája eredményesnek
bizonyult, ugyanis „több olyan törvényterve-
zetünk is életbe lépett, amelyeket választási
programunkban vállaltunk”. Ezekkel a jog-
hézagokat próbálták orvosolni, illetve a tár-
sadalmi egyenlőtlenségekre kerestek
megoldást.

Példaként a bölcsődetörvényt, az értékje-
gyekről szóló törvényt, illetve a szociális
szolgáltatások meglétének és finanszírozásá-
nak átláthatóságát szavatoló törvényt, az ön-

kéntes életmentőknek rokkantsági
nyugdíjat és balesetbiztosítást szabá-
lyozó törvényt, valamint a családon
belüli erőszakot felszámoló, szociá-
lis vonatkozású törvényeket emelte
ki.

A képviselő kitért a pár nappal ez-
előtt kihirdetett szociális segélyek
megítélésének újabb szabályozásá-
ról szóló törvényre is, majd sajnála-
tának adva hangot jelentette ki, hogy
minden év elején visszatérő prob-
léma a magán szociális szolgáltatók
állami támogatása. Ezeket az
RMDSZ mind támogatta, és módo-
sításokat fogalmazott meg, mert
„úgy értékeltük, hogy nagy szükség
van a szociális segélyeket szabá-
lyozó törvényi keret mielőbbi módo-
sítására”.

Arról is beszélt, hogy sokan visz-
szaéltek a törvény megengedő elő-
írásaival, ezért „ennek tisztázása
érdekében számtalan kérdést intéz-
tem a munka- és szociális ügyekért
felelős szaktárcához, számonkértem
a jelenlegi helyzetet, ismertettem a
megyei problémákat, valamint kér-

tem, hogy mihamarabb orvosolják ezeket”.
Elmondta, hogy a hasonló kérdések napiren-
den tartása érdekében létrehozott egy szakér-
tői csoportot a Maros megyei állami

intézmények, valamint a magán szociális
szolgáltatók vezetőivel, szakértőivel közösen.
A szakértőkkel való konzultáció célja, hogy
reális képet alkothasson az aktuális törvény-
kezés gyakorlatba ültetésének nehézségeiről,
és azokra a törvényhozásban tudjon
megoldást találni. 

A képviselő tájékoztatott arról,
hogy az elmúlt ülésszakban a mun-
kaügyi bizottságban 70 törvényter-
vezetet tárgyaltak meg, az
esélyegyenlőségi bizottságban pedig
62 törvénytervezetet láttamoztak, és
háromról készítettek jelentést. Azt is
elmondta, hogy összesen 31 alka-
lommal szólalt fel a plénumban, 20
alkalommal intézett kérdést és nyúj-
tott be interpellációt különböző
szaktárcavezetőkhöz, 53 törvényter-
vezetet írt alá, hat politikai nyilatko-
zata volt. 
Megoldódott 
a beteg fölösleges sétáltatása

Vass Levente, a képviselőház
egészségügyi és családügyi bizottsá-
gának titkára azokról a főbb tör-
vénykezdeményezéseiről számolt
be, amelyek az egészségügyi rend-
szer jobb működését célozzák. El-
mondta, hogy pártpolitikai színektől
függetlenül, jó kapcsolatot ápolt
minden parlamenti képviselővel és
szenátorral, és ezt szeretné az elkö-
vetkezendőkben is folytatni. 

Négy törvénytervezettel foglalkozott ér-
demben – fogalmazott a képviselő –, kie-

melve, hogy már törvénnyé vált az a
javaslata, amely az egészségügy túl-
bürokratizáltságát szorítja vissza, a
betegek fölösleges sétáltatását szün-
teti meg a családorvos és a szakorvos
között, és egyszerűbb hozzáférést biz-
tosít ezután a pácienseknek az ártá-
mogatott gyógyszerekhez, a
küldőpapírhoz és a betegszabadságos
igazolásokhoz. „A törvény lehetővé
teszi, hogy az elkövetkezendőkben,
ha igényli, minden egyes orvos kér-
hesse a biztosítópénztártól, hogy be-
tegszabadságos papírt, kompenzált
recepteket, küldőpapírokat állíthasson
ki még akkor is, ha a biztosítópénztár
az orvosi vizsgálatra nem köt szerző-
dést”.

Ugyanakkor beszámolt arról is,
hogy az elmúlt ülésszakban iktatta azt
a törvénymódosító javaslatát, amely-
nek célja az állandó véradók számá-
nak növelése. 

„Romániában körülbelül 10 ezer
állandó véradó van. A kampányoknak
köszönhetően kb. 20-25 ezer ember
ad egyénenként és időszakosan vért.

Ezt a számot szeretnénk megnövelni, ugyanis
Romániában körülbelül 20 ezer rendszeres
véradóval lehetne a vérszükségletet biztosí-
tani. „Ennek az ösztönzésére nyújtottam be
törvényjavaslatot, amely 2018 végére, 2019

elejére meg is fog valósulni, és amelynek ér-
telmében ezentúl egy sms-sel értesítenénk a
véradókat, amikor az általuk adott vér fel-
használásra kerül, és megköszönnénk nekik,
hogy rendszeresen segítenek embertársaikon
vérdonorként. Ezáltal ösztönöznénk a beüte-
mezett véradást” – fogalmazott Vass. 

A továbbiakban azt a két kezdeményezését
ismertette, amelyek a családorvosi ellátást, a
járóbeteg-rendelést és a fogorvosi szolgálta-
tásokat tennék hozzáférhetőbbé. Ezek által a
családorvosokat és a fogorvosokat mentesí-
tenék az akkreditálási kötelezettségtől. 

Nagy probléma, hogy „a 2900 romániai
községből 600-ban nincs családorvos. Tör-
vényjavaslatunk azt oldaná meg, hogy ezek-
ben a községekben a legrászorultabbak is
hozzáférhessenek legalább a hét különböző
periódusaiban a családorvosi alapellátáshoz,
és a polgármesterek segítségével törvénymó-
dosítással ezt megvalósíthassuk. A törvény
értelmében a családorvosok azokon a telepü-
léseken, ahol nincs családorvosi rendelő,
úgynevezett munkapontokat nyithatnának,
ahol minimum heti 10 órát rendelnének mun-
kaidő után is”. 

A képviselő szerint egy másik kezdemé-
nyezése egy fölösleges, bonyolult és drága
akkreditáció alól mentené fel a családorvoso-
kat és fogorvosokat, akiknek ezáltal több ide-
jük lenne pácienseikre.
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Csép Éva Andrea

Vass Levente

Vass Levente, Péter Ferenc, Csép Éva Andrea                                               Fotó: Vajda György

Mózed Edith

Sajtótájékoztató az RMDSZ-nél

Beszámoltak a Maros megyei képviselők

Péter Ferenc



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-626-019. (9406)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)

MINDENFÉLE

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

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9612)

GONDOZÁSRA felajánlunk gazdaságot
Marosvásárhelyen, a Kövesdomb–
Meggyesfalva zónában. Tel.
0753-327-600. (9641)

MEGEMLÉKEZÉS

Virágot viszünk a néma sírra, 
de ezzel téged nem hozunk
vissza.
Fájó szívvel emlékezünk július
30-án ifj. KÁLMÁN RÓBERT
JENŐKÉRE halálának 16.
évfordulóján. Nyugodjál
békében! Bánatos édesanyja.
(sz.-I)

A halállal a létnek nem szakad
vége, 
emlékezz rá, s veled marad
örökre.
Fájó szívvel emlékezünk
VERES ISTVÁNRA (Cinci)
július 30-án, halálának 6.
évfordulóján. Isten nyugtassa
békében! Emlékét őrzik
szerettei. (9646-I)

Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet, 
de a kegyetlen halál mindent
összetépett.
Fájó szívvel emlékezünk id.
SZTRÉDA SÁNDORRA ha-
lálának 2. évfordulóján.
Álmodat őrizze béke és
nyugalom. Szerettei. (9578)

Szomorú szívvel emlékezünk
július 30-án ifj. KÁLMÁN
JENŐKÉRE tragikus ha-
lálának 16. évfordulóján,
valamint augusztus 30-án 
id. KÁLMÁN JENŐRE
halálának 21. évfordulóján.
Emléküket őrzik: Ibolya,
Rózsi, Miki, családjukkal
együtt. Nyugodjatok békében!
(9637)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség, édesanya, nagy-
mama, testvér, anyós, rokon, jó
barát és jó szomszéd, 

KOMÁROMI EMESE 
született MAGYARÓSI EMESE 

2018. július 19-én életének 75.
évében elhunyt. 
Drága halottunkat 2018. augusz-
tus 4-én, szombaton 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református sír-
kertben. 

A gyászoló család: férje, 
András, fiai, András, Zoltán 

és István. (9613-I)

Összetört szívvel tudatom, hogy
szeretett nagynéném, a nyárád-
gálfalvi születésű 

MARTON ROZÁLIA 
szül. Tanászi 

hosszú szenvedés után a messzi
távolban július 27-én elhunyt. Élt
75 évet. Temetéséről később ér-
tesítünk. 

Sikó Eliza. (9634-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mivel Katikának az életvidám
édesapát, Endrének és
Kisannának a derűt árasztó tatát
nem pótolhatom, mérhetetlen
fájdalmuk egy részét szívesen
átvállalnám jó pajtásom, KUTI
ZOLTÁN elmúlásának átélését
megkönnyítendő. Bár tehetném,
mindannyian megérdemelnék.
Jobb híján be kell érnem, be kell
érnünk egy szívből jövő
főhajtással. 
Klósz Bálint 
A Bolyai Farkas Líceum
1960-as évfolyama (9638-I)
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Fájó szívvel emlékezünk július
30-án drága, szeretett, egyetlen
gyermekünkre, VARGA ANDRÁS
BARNÁRA halálának 8.
évfordulóján. 
Emlékedet őrizzük egy életen át. 
Könnyező szüleid és
nagymamád. (9628)

MAROSVÁSÁRHELYI SZÉKHELYŰ CÉG IRODAI (telefonos) MUNKÁRA SZEMÉLYZETET al-
kalmaz. Tel. 0748-380-520. (20330-I)
JAVÍTÁSOK, VAKOLÁS, FESTÉS, KÉSZRE DOLGOZÁS, PADLÓ- ÉS FALICSEMPÉZÉS. Tetőja-
vítás, csatornázás. Tel. 0726-638-909. (sz.-I)
FELVESZÜNK B kategóriás SOFŐRT és SEGÉDMUNKÁST ÁRUKIHORDÁSRA a megye területén.
Tel. 0752-214-442. (20332-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZE-
RELŐ-SEGÉDET. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása.
Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9–17 óra között. A román nyelvű önéletrajzot a következő e-mail-
címre várjuk: office@consuselectric.ro (62499-I)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk
SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62483-I)
A PROELCONS KFT. sürgősen alkalmaz GÉPLAKATOSOKAT, FESTŐKET, HEGESZTŐKET és
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Tel. 0265/256-188, 0744-556-236. (62527-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális
iskolájába a 2018–2019-es tanévre a következő szakokra lehet

iratkozni: 
–  általános,  laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás
és gyógytornászasszisztens,  román és magyar tagozatra. 
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (62408)

A Népújság hirdetési irodájában felve-
szünk APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!
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2018 – Barangolás hazai tájakon 
Felsőbánya (Baia Sprie) – Máramaros

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

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

Látnivalók: Kék-tó, Bányi-
hegy, Kálvária, Kommuniz-
mus Áldozatai Múzeum,
Vidám temető, Peri kolostor,
Mogosa-tó, hegymászás a Ka-
kastaréjra, Felső-Visó, Bâr-
sana kolostor


