2019. május 20., hétfő
LXXI. évfolyam
112. (20193.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,43 lej)

Testvértáncok felhőtlensége

Folkfórum a marosvásárhelyi várban

Veszélyes
a jobbágyfalvi út?

A járművezetőknek érdemes körültekintően haladni a 136A jelzésű megyei
úton, Jobbágyfalva és Nyárádszereda
között. Ugyanis néhány napja beszakadt egy, az úttest alatti áteresz hídfője, és az út menti sáncba zuhant.

____________2.
Agromania –
a lehetőségek
vására

Zenével, tánccal, szebbnél szebb viseletekkel mesélt magáról a hét végén a
marosvásárhelyi várban négy, egymás
közelségében élő nemzetiség. A Maros
Művészegyüttes a budapesti Hagyományok Házával közösen első alkalommal
szervezte meg a Folkfórum nevű interetnikai, hagyományőrző fesztivált,
amelynek résztvevői a magyar, a
román, a szász és a cigány népi kultúra
sokszor egymásba villanó színeit vonultatták fel.

Nagy Székely Ildikó

Szombat délelőtt több száz székely ruhás
gyermek özönlötte el a vár udvarát. A nagyszínpadtól pár lépésnyire már felsorakoztak a népi
mesterségek standjai, és az egyedi értékeket bemutató kiállítások is készen álltak a megnyitóra.
Az egybegyűlteket elsőként Barabási Attila, a
Maros Művészegyüttes igazgatója köszöntötte.
Az intézményvezető elmondta, hogy az együttes megannyi tájegységhez kötődő színes repertoárja ihlette az interetnikai fesztivál gondolatát,
a tervezésben és megvalósításban Kelemen
László, a Hagyományok Háza vezetője és
Török Isván, az erdélyi hálózat képviselője volt
legfőbb partnere.

Fotó: Nagy Tibor

– Abban, hogy megkaptuk a várat, a helyi
RMDSZ-képviselők segítettek – tette hozzá Barabási Attila.
Kelemen László a hetvenes évekig pergette
vissza az időt, amikor marosvásárhelyi művészetis diákként a városban és környékén léptennyomon az élő népművészettel találkozhatott.
– Negyven év telt el, és amit akkoriban sokan
a szívügyüknek éreztek, háttérbe szorult. Ezért
annyira fontos, hogy átadjuk az utódoknak az
ősök örökségét, és ezért jött létre a Hagyományok Háza is – mondta az intézmény vezetője,
majd a színpad előtti látvány kapcsán kiemelte,
(Folytatás a 6. oldalon)

A mezőgazdászok az Agrárakadémia
szervezésében tartalmas szakmai előadásokon vehettek részt, de volt program gyerekeknek, családosoknak is. A
rendezvényre a hét végén több mint
8000-en látogattak ki.

____________5.
Nosztalgiatalálkozó

Marosvásárhely egykori nagyvállalatára, az Elektromaros ipari egységre
emlékezve gyűlt össze nosztalgiázni
május 4-én, szombaton délután a nyugalmazott egykori alkalmazottak egy
csoportja. A szervezők hagyományt
szeretnének teremteni a május első
szombatján tartandó találkozókból.

____________10.

Rongyelekek háborúja

Mózes Edith

Arról suttognak mostanában politikai berkekben, hogy válófélben
van az USR, a Romániát úgymond megmenteni akaró párt és a volt
„technokrata” miniszterelnök Plus elnevezésű formációja, amelyek,
amikor „összeálltak”, nagy terveket forgattak a fejükben az európai,
az elnök- és a jövő esztendei választásokkal kapcsolatosan is. A „családi” feszültség egyik állítólagos oka a volt kormányfő politikai
múltja, amelyről elfelejtette tájékoztatni a szövetségeseit, a másik
pedig az, hogy az egykori miniszterelnök fejébe vette, hogy indul az
őszi elnökválasztáson, és elvárja, hogy szövetségese támogassa ebben
az igyekezetében. Azonban úgy néz ki, hogy a szövetséges külön indulna, saját jelölttel, és elnökjelöltje a DNA volt vezetője, az európai
ügyészségre ácsingózó Kövesi lenne. Persze csak akkor, ha nem jön
össze neki az európai főügyészség. Ebben a kontextusban Románia
megmentői közül egyre többen hajlanak erre a változatra, és esküsznek, hogy május 26. után szakad a szövetség, és állítják, hogy a volt
„műszaki” kormányfő „szekus múltja” rossz fényt vet az alakulatukra.
Mi több, egyesek már kritizálni kezdték a kormányzását is.
Tehát a vasárnapi választás döntő jelentőségű lesz a tagadhatatlanul konjunkturális szövetség számára. Ugyanis a döntést a választási eredmények függvényében hozzák meg.
A kampánybohózat folytatódik. Elég, ha a tisztségben levő kormányfő minapi vásárhelyi látogatására gondolunk, ahol a szövetség
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 45 perckor,
lenyugszik
20 óra 54 perckor.
Az év 140. napja,
hátravan 225 nap.

Ma BERNÁT és FELÍCIA,
holnap KONSTANTIN napja.
IDŐJÁRÁS
Változó idő, záporeső várható

Hőmérséklet:
max. 230C
min. 140C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

3, 28, 44, 19, 14 +13
22, 2, 25, 5, 31, 12

43, 26, 15, 11, 24, 25

NOROC PLUS: 470649

Veszélyes a jobbágyfalvi út?

A járművezetőknek érdemes körültekintően haladni a 136A jelzésű megyei úton, Jobbágyfalva
és Nyárádszereda között. Ugyanis néhány napja
beszakadt egy, az úttest alatti áteresz hídfője, és
az út menti sáncba zuhant. Ennek következtében
nemcsak a padka rongálódott meg, hanem az úttest is meggyengült, megrepedezett és megsülylyedt a helyszínen.

A csíkfalvi önkormányzat munkatársai figyelmeztető
szalaggal jelölték meg a veszélyes helyet. Mivel megyei
útról van szó, mást nem tehettek, értesítették az esetről a
Maros Megyei Tanácsot, amely helyszíni vizsgálatot ígért.

Az eset Jobbágyfalvától Nyárádszereda irányába mintegy
500 méterre történt.
Érdemes ébernek lenni az adott szakaszon, de nem csak
ezen eset miatt. Az utóbbi időben hullott nagy mennyiségű
csapadék miatt az amúgy is keskeny útpadka átitatódott, meglágyult, ezért nem tanácsos ráhajtani. Nem figyelt erre csütörtökön délután egy nyerges vontatót vezető férfi, aki
Jobbágyfalvát mintegy 200 méterre elhagyva pillanatok alatt
lehajtott az úttestről, és a sáncban kötött ki. A tengelyig elsülylyedt jármű kiemelésére két darusautót rendeltek Marosvásárhelyről, így sikerült kiszabadítani a járművet és visszaállítani
a normális forgalmat az adott útszakaszon. (gligor)

SUPER NOROC: 920081
NOROC: 8998736

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Jogi tanácsadás

Május 22-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Rendőrképzőkbe toboroznak

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség jelentkezőket vár a
belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó – posztliceális és főiskolai – oktatási intézményekbe. A július/augusztusi versenyvizsgákra feliratkozni május 24-éig lehet, a
teljes dossziék leadásának határideje: június 14. Érdeklődni személyesen Marosvásárhelyen a Borsos Tamás
utca 16. szám alatti rendőrség humánerőforrás-osztályán
lehet naponta 9–15 óra között, pénteken 9–14 óra között
a 0265-202-412-es telefonszámon vagy a rendőrség honlapján.

Műemlékeink sorsa

A Kemény Zsigmond Társaság május 21-én, kedden 18
órakor tartja a marosvásárhelyi Bernády Házban soron következő összejövetelét, melynek címe: Eltűnt, eltüntetett,
lappangó, megőrzött vagy helyreállított műemlékeink.
Meghívott: Soós Zoltán régész-történész, a Maros Megyei
Múzeum igazgatója.

Rövid terápiás program szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak

A Bonus Pastor Alapítvány május 26. – június 7. között
Szentkatolnán kéthetes rövid terápiás programot tart szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják
azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-,
drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon,
és meg szeretnék tapasztalni a szabadulás örömét. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni a 0740-056-691es telefonszámon (Bartha Éva) lehet.

Az erdélyi magyar orvosképzés
és sebészet története

Május 20-án, hétfőn 18 órakor a marosvásárhelyi Deus
Providebit Ház Szent Mihály termében (Rózsák tere 61.
szám) dr. Péterffy Árpád szívsebész professzor bemutatja
Az erdélyi magyar orvosképzés és sebészet története dióhéjban című kötetet. A könyv szerzői: dr. Péterffy Árpád,
marosvásárhelyi születésű szívsebész professzor és testvére, dr. Péterffy Pál szemész főorvos. A szerzőket bemutatja: prof. dr. Ábrám Zoltán, a MOGYTTE tanára. A könyv
a helyszínen megvásárolható a szerzők ajánlásával. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Egy pillanat alatt a sáncban kötött ki a nyerges vontató

Női Akadémia

Fotó: Gligor Róbert László

Hímzés és horgolás

A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes Kezű Nők
csoport hétfő délutánonként heti rendszerességgel megszervezett tevékenységére azokat a 16 éven felüli lányokat,
asszonyokat, akik különböző kézműves tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani a marosvásárhelyi vár Tímárok
bástyájának földszinti termében.
Hétfőn, május 20-án 18 és 20 óra között a hímzés és horgolás fortélyait fogják elsajátítani Zólyomi Anna és Tóth
Csilla vezetésével.

RENDEZVÉNYEK

Kamaszéletjáték a várban

A Kamaszok ifjúsági színtársulat május 21-én, kedden
este fél nyolctól játssza a négy kamasztémájú jelenetből
álló LABORKUKACPONTHU című előadását a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájában.

Eduard Kunz helyett Andrei Diev
koncertezik

Mivel Eduard Kunz oroszországi zongoraművésznek le
kellett mondania a marosvásárhelyi fellépést, helyette
mestere, Andrei Diev játékát hallgathatja meg május 21én, kedden 19 órakor a Kultúrpalota nagytermének kö-

A foglalkozáshoz szükséges anyagot a szervezők biztosítják, horgolótűt, illetve varrótűt mindenki vigyen magával.
A szervezők a résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel
elfogadnak, az összegyűlt adományokat a tevékenységeken
használt alapanyagra és a játéktárra szánják a szervezők.
A Női Akadémia támogató körének tagjai számára a részvétel ingyenes. A tevékenységről érdeklődni a 0740-598563-as telefonszámon lehet naponta 18–19 óra között.
zönsége. A 23-án, csütörtökön 19 órára időzített szimfonikus hangversenyen szintén Diev zongorajátéka hallgatható meg a Kultúrpalota nagytermében. A keddi és
csütörtöki hangversenyre megvásárolt jegyek érvényesek, aki viszont kimondottan Eduard Kunzot szerette
volna meghallgatni, a filharmónia jegypénztáránál viszszaválthatja a jegyet.

Gézengúz
gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket.
A játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül
sor 17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások számára.
Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín:
Studium Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca
8. szám. Cserecipő szükséges.
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EP-választás

Kelemen Hunor: az RMDSZ jó válaszokat adott
az uniós problémákra, miközben a román pártok
arról beszéltek, ki kit akar legyőzni

A Szatmár megyei magyar embereket arra biztatjuk,
hogy az európai parlamenti választáson az RMDSZre, a referendumon a két igenre szavazzanak. A szövetségi elnök erről Szatmárnémetiben beszélt
vasárnapi sajtótájékoztatóján, amelyet Kereskényi
Gáborral, az RMDSZ szatmárnémeti szervezetének
elnökével és Pataki Csabával, a megyei szervezet elnökével közösen tartott.

Kelemen Hunor leszögezte: az RMDSZ-en kívül senki más
nem fogja a magyarok értékeit és érdekeit képviselni az Európai Parlamentben. Nemcsak a nacionalista kirohanások miatt
mondja ezt – nyomatékosított –, hanem azért is, mert mindenkinek, így a román pártoknak is a saját közösségük problémája
a legfontosabb. Ha a szövetség nincs ott az unióban, akkor a
romániai magyaroknak nincs hangjuk Európában – tette hozzá.
Kiemelte: a román pártok kizárólag belpolitikai hatalmi versenyként, az őszi államelnök-választás előjátékaként tekintenek május 26-ra: „ki akartunk és ki is maradtunk ebből.
Miközben ők arról beszéltek, ki kit akar legyőzni itthon, mi
válaszokat mondtunk az uniós problémákra.”
Romániának az EU-n belül kell maradnia, és olyan magatartást kell választania, hogy ne ahhoz igazodjon, hogy mit
mondanak a nagyok, hanem a regionális kooperációban kellene jövőt és lehetőséget látnia. „A legfontosabb európai parlamenti választás előtt áll a kontinens, amióta Románia
belépett az EU-ba. A következő évek olyan reformokat hoz-

nak, amelyekre nagy szükség van, és amelyek a mi életünket
is meghatározzák. Elsőként a gazdasági kihívásokra kell jó válaszokat adni, közösen kellene tervezni, hiszen egyedül egyetlen tagállam sem tud versenyben maradni az Egyesült
Államokkal, Kínával és Oroszországgal szemben” – nyomatékosított.
A másik nagy kihívás biztonságpolitikai jellegű: „a nagy
kérdés, hogy a külső határokat meg tudja-e védeni az unió, hiszen a belső szabadpiacot akkor lehet megőrizni, ha a külső
határok biztonságban vannak. Utána a belső kihívásoknak is
eleget kell tennünk, mert többek között van terrorizmus, és van
fegyver- és drogkereskedelem.”
Az unió harmadik nagy kihívása demográfiai jellegű, és
érinti mind a nyugat-, mind pedig a kelet-európai tagállamokat.
„Ha csak Romániáról beszélünk, a különböző statisztikák előrevetítik, hogy 2030-ra 16 millió alá csökken a népesség 4 millió aktív lakossal. Családpolitikával és demográfiapolitikával
lehet és kell is ezen változtatni, és ezekhez forrásokat kellene
biztosítania az uniónak” – mondta Kelemen Hunor.
Az EU-s szerződések módosítására több szempontból is
szükség van, véli Kelemen Hunor. A reformok során az
RMDSZ azért is küzdeni fog, hogy az őshonos kisebbségek
védelmét európai szintre emelje – ez egyszerre demográfiai,
biztonságpolitikai és gazdasági jellegű probléma, azontúl
pedig morális politikai dimenziója is van. (RMDSZ-tájékoztató)

Dorin Florea belépett az ALDE-ba

Pénteken, május 17-én Marosvásárhelyen, Călin Popescu-Tăriceanu pártelnök, illetve a sajtó jelenlétében írta alá belépési nyilatkozatát Dorin Florea
polgármester a Liberálisok és Demokraták Szövetségébe (ALDE).

A brassói táblabíróság döntése értelmében a terrorizmus kísérlete miatt elítélt Szőcs Zoltán sem szabadulhat a feketehalmi börtönből, annak ellenére
sem, hogy egy áprilisban kihirdetett törvénymódosítás során törölték a büntető törvénykönyvből azt a
cikkelyt, amelynek alapján elítélték. Szőcs Zoltán kérését – hogy szüntessék meg a számára kiszabott öt
év börtönbüntetés végrehajtását – pénteken tárgyalta
első fokon a bíróság. A végzés a bíróságok portálján
jelent meg. Az ügy másik elítéltje, Beke István által
benyújtott hasonló kérést május 8-án már elutasította
a bíróság. A Beke István és Szőcs Zoltán ügyében
Brassóban kimondott ítéletek ellen lehet fellebbezni,
a fellebbezést a legfelsőbb bíróság bírálja el. Ügyükben a legfelsőbb bírósági tárgyalás az utolsó romániai jogorvoslati lehetőség. (MTI)

A Házsongárdi temető irodalmi
emlékezete

A Házsongárdi temető irodalmi emlékezetét kutató tanácskozást és költészeti minifesztivált rendeznek
május 22-én és 23-án Kolozsváron – közölte a Fiatal
Írók Szövetsége (FISZ). A kétnapos programban előadások, felolvasások, közéleti és kulturális-tudományos beszélgetések egyaránt helyet kapnak. Az
érdeklődők csütörtökön tematikus Házsongárd-sétán
vehetnek részt a Korzo Egyesület tagjaival, valamint
bekapcsolódhatnak a Házsongárdot különböző fénytörésekben felmutató kerekasztal-beszélgetésekbe
Demény Péter, Jakab Albert Zsolt, Kádár Magor,
Könczei Csilla, Radu Lupescu, Újvári Dorottya társaságában a Vallásszabadság Házában. Ugyanitt rendezik meg Király László, Markó Béla és Visky András
közös szerzői estjét. (MTI)

Autópályáért tüntettek

Sorsukra hagyott gyerekek

Fotó: Nagy Tibor

***
Dorin Florea 1996 és 2000 között Maros megye prefektusa
volt, 2000-ben a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt
(PNŢCD) színeiben választották meg Marosvásárhely polgármesterének, és azóta is ebben a tisztségben van. Később a volt
Demokrata Párt (PD), majd a Demokrata-Liberális Párt (PDL)
megyei elnöke is volt, amíg a szervezetet be nem kebelezte a
Nemzeti Liberális Párt (PNL). A legutóbbi polgármester-választást független jelöltként nyerte meg.

Az úzvölgyi katonai temető ügyében
lehet megoldást találni

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szö- tonáknak szeretnének emlékművet állítani” – mondta Szatmárvetség (RMDSZ) elnöke az úzvölgyi katonai temető németiben tartott sajtótájékoztatóján az RMDSZ elnöke.
Azt is elmondta, hogy az úzvölgyi temetőben 1916-ban elekapcsán úgy nyilatkozott: nem olyan naiv, hogy vésett osztrák, magyar és orosz katonák nyugszanak, míg a román
letlennek tartsa az esetet.

katonák sírjai körülbelül 12 kilométeres távolságra találhatók
onnan. Azt a területet azonban a második világháború óta senki
nem kutatta fel, és emlékművet sem állítottak oda a román
hősök tiszteletére. Kifejtette: nem ellenzi, hogy a dormánfalvi
vagy a Bákó megyei hatóságok kegyhelyet állítsanak a román
katonáknak, de véleménye szerint utóbbiak emlékének sem tesz
jót, ha már beazonosított, más csatában elhunyt magyar katonák temetőjére tennék azt.
„Én azt kértem, hogy ne tiporjunk érzékeny területekre, hisz egy szent helyről van szó. Ha akarják, bővítsük ki a temetőt, mindenhol a világon ezt
teszik, lehet nyitni egy új parcellát a temető mellett, a már beazonosított parcellák mellett, és oda
lehet tenni kereszteket vagy amit óhajtanak azoknak a román katonáknak az emlékére, akik abban
a régióban vesztették életüket. Így kéri a romániai
törvény, így kéri a két kormány közötti megállapodás, és így kéri a katonai temetőkre vonatkozó
nemzetközi szabályzat is. Tehát meggyőződésem,
hogy lehet megoldást találni” – mondta Kelemen
Hunor, leszögezve, hogy a román katonák keresztjeit mindenféle engedély nélkül helyezték ki.
Forrás: ittHON.ma (Agerpres)

„Nem vagyok annyira naiv, hogy azt higgyem, véletlenül
történt. Már elég régóta vagyok a politikában ahhoz, hogy ne
higgyek az ilyen véletlenekben. (…) Azt gondolom, hogy jelenleg az ügy megoldása elsősorban a bukaresti hatóságok kezében van, ezt követően kell a második lépéssel foglalkozni:
éspedig kijelölni egy területet azok számára, akik a román ka-

Szőcs Zoltánnak is
le kell töltenie büntetését

Több tucat nagyszebeni és piteşti-i személy tüntetett
vasárnap Nagyszeben központjában, a két várost
összekötő autópálya megépítését sürgetve. „Piteşti
– Szeben 162 km – 3 óra, Brüsszel – Rotterdam 152
km – 1,5 óra” – írták ki többek közt a tüntetők. Az akcióra a szervező – az Igazságért és Jogszerűségért
Civil Egyesület – engedélyt kért és kapott Nagyszeben polgármesteri hivatalától. (Agerpres)

Mózes Edith

Az eseményre a szenátus elnöke, valamint az ALDE marosvásárhelyi vezetése közös sajtótájékoztatóján került sor. Tăriceanu „fontos lépésnek” nevezte Marosvásárhely
polgármesterének a kisebbik kormánypárthoz való csatlakozását, és bejelentette, hogy a központi büró e heti ülését követően Dorin Florea veszi át a megyei szervezet vezetését. A
polgármester, mint mondta, támogatni kívánja a romániai
jobboldalt, ezért döntött úgy, hogy belép az ALDE-ba.
Az ALDE elnöke kijelentette: az európai parlamenti választások napjára kiírt referendumot bojkottálni fogják, és erre biztatott mindenkit. A népszavazást az államelnök diverziójának
nevezte. Mint mondta, a kampányban a gazdaságról, mezőgazdaságról, a kohéziós politikáról, strukturális alapokról kellene beszélni, nem a referendumról.
A sajtótájékoztatót követően – amelyen jelen volt Daniel
Chiţac, az ALDE főtitkára, Andrei Gere EP-jelölt, Doru Oprişcan, az ALDE megbízott megyei elnöke és Claudiu Maior,
a marosvásárhelyi szervezet elnöke –, a párttagokkal és szimpatizánsokkal találkozott Tăriceanu. Kampánykörútját szombaton Botoşani és Szucsáva megyében folytatta.

Ország – világ
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A szülészeteken és kórházakban hagyott gyermekek
száma 751 volt tavaly, derül ki az Országos Gyermekvédelmi és Örökbefogadási Hatóság (ANPDCA)
adataiból. Ezek szerint 2018-ban 53-mal kevesebb
(751) gyermeket hagytak sorsukra a szülészeteken
vagy más egészségügyi intézményekben, mint 2017ben (804). A 751 közül 520 elhagyott csecsemőt szülészeteken, 205-öt gyermekorvosi rendelőkben, 26-ot
pedig más kórházi részlegeken hagytak magukra.
255 közülük visszakerült a szüleihez, a többiek állami
gondozásba vagy nevelőszülőkhöz kerültek – tájékoztat az ANPDCA. (Agerpres)

Földrengés Vranceában

A Richter-skála szerinti 4,2-es erősségű földrengés
volt szombaton késő este Vrancea megyében, 120
kilométeres mélységben. Az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség közölte, hogy a földrengés
nyomán nem keletkeztek károk. A földmozgás a Mercalli-skálán 2-es erősségű volt. Epicentrumához Nehoiu (45 km), Odobeşti (49 km ), Kovászna (53 km),
Râmnicu Sărat (55 km) és Panciu (56 km) esett a legközelebb. Ebben a hónapban ez már a tizenharmadik
földrengés volt Romániában. (Agerpres)

Rongyelekek háborúja
(Folytatás az 1. oldalról)

maroknyi, de annál hangosabb csoporttal, teljesen alpári módon vonult ki ellentüntetni. Erről jut eszembe
Veress Zoltán verses meséje, a Rongy Elek, a példakép,
amelyben elmondja, hogy Makkon Hízott Nagy Macának tizenharmadik malaca, a satnya, göthös Rongy Elek
nem hajlandó egyszerű hentesáruvá válni, mint a testvérei, hanem disznófősajt akar lenni, vagy semmi. Ezért
aztán mindenkin és mindenen átgázol. „Pályafutása”
teli van csalással, hazugsággal, átveréssel. Ugye menynyire ráillik a román politikára általában, és a kampányra? Kezdve az államelnöktől, a nagyobbik
kormánypárt és a „legnagyobb” ellenzéki párt nyilvános kampánygyűléseiig, amelyeken mindegyik a maga
módján próbálja szavazásra biztatni az embereket, és
amelyeken a parancsszó a hisztérikus gyűlöletbeszéd.
Minden rosszban van valami jó, tartja a mondás. És
valóban így van. A hazai „rongyelekek” háborúját látva
arra gondolunk, hogy milyen könnyű dolga van az erdélyi magyarságnak. Mert a nacionalista retorika, a politikai marakodás, az alpári támadások mind arra jók,
hogy minden magyar embert megerősítsenek abban a
hitében, hogy május 26-án minél nagyobb számban el
kell menni szavazni, és a tulipánra kell ráütni a pecsétet.
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EP-választás 2019

Fontosabb most, mint valaha

Az RMDSZ abban bízik, hogy
az Európai Unió a következő
években a változásokba bele
tudja illeszteni az őshonos kisebbségek védelmét. Kárpátmedencei összefogást, erős
képviseletet szeretne, mert a
kisebbségi kérdés erdélyi, felvidéki, de vajdasági, kárpátaljai kérdés is. És ha a
magyarok bele akarnak szólni
a döntésekbe, ott kell lenni,
ahol fontos döntések születnek. Ez a május 26-i választások tétje.

Mózes Edith

Hegedűs Csillával, az RMDSZjelöltlista harmadik helyzettjével
beszélgettünk.
– Miért fontos az erdélyi magyarság számára az EP-részvétel? Ön több alkalommal is úgy
fogalmazott, hogy ott kell lennünk, ahol rólunk döntenek,
mert másképp nem lesz, aki kiálljon a mi érdekeinkért, értékeinkért. Mennyiben volt hasznos
az elmúlt időszak a közösségünk
számára?
– Ha nem állunk ki egységes közösségként a jogainkért, akkor azok
nyernek, akik el akarják venni ezeket tőlünk! Ha nem lesz erős Kárpát-medencei magyar összefogás az
Európai Parlamentben, a magyarellenes erők fognak győzni! Ezért a
május 26-i EP-választás fontosabb
most, mint valaha! Ez nemzeti ügy,
a magyarság erőpróbája. Akik ellenünk vannak, azt akarják, hogy ne
legyen magyar képviselet, ne érvényesüljön a nemzeti érdek, vegyük
le a zászlót, és zárjuk be a magyar
iskolát. Nézzük csak meg, kik vezetik a román pártok listáit: olyanok, akik megakadályozták a
csíksomlyói búcsú UNESCO-listára való felvételét, olyanok, akik
ismét divatba hozták a magyarellenes gyűlöletbeszédet a televízióban,
és büszkén képviselik a román nacionalista vonalat. Ha mi nem fogunk össze, akkor ők lesznek
többségben. A referendum miatt
várhatóan nagyobb lesz a részvétel,
mint az eddigi európai parlamenti
választásokon. Ezért most minden
magyar emberre szükség van.
Május 26-án eldől, hogy a magyarok, vagy a magyarellenes erők
győznek.
Az uniós csatlakozás fejlődést

hozott Erdélybe: ma könnyebben
utazhatunk, tanulhatunk, dolgozhatunk külföldön, közösségünk uniós
forrásoknak köszönhetően gyarapodott, templomainkat, iskoláinkat
újítottuk fel, gazdáink területalapú
támogatást kaptak, utakkal, csatornahálózatokkal gyarapodott infrastruktúránk. Tudjuk azonban, hogy
Európának változnia kell, és május
26-án változni is fog. Nekünk arra
kell törekednünk, hogy ennek a változásnak nyertesei legyünk, maradjanak
meg
támogatásaink,
szülessen meg az őshonos kisebbségeket védő európai törvény, Románia csatlakozzon a schengeni
övezethez. Ehhez azonban el kell
mennünk szavazni, hogy legyen aki
kiálljon értékeinkért és érdekeinkért
Európában.
Az erdélyi magyarságnak is
az az érdeke, hogy erős legyen
az Európai Unió
– Ha az európai reformoknak az
erdélyi magyar közösség nyertese, alakítója kíván lenni,
akkor sorsdöntő a május 26-i
EP-választás – fogalmazott az
egyik kampányfórumon.
– Az Európai Unió sokat változott, de most újra változnia kell.
Változnia kell ahhoz, hogy az emberek Európát közelebb érezzék
magukhoz. Nem az intézményekről
kell szólnia, hanem az emberekről.
Brüsszelben a helyi közösségek érdekeit szem előtt tartva kell döntéseket hozni.
Az erdélyi magyarságnak is az az
érdeke, hogy erős legyen az Európai Unió, hiszen másképp nincs
esélye a globális versenyben, és így
biztosítja Erdély további fejlődését
is.
Nem hallgathatjuk el azt sem,
hogy csalódottak vagyunk, hiszen
többet vártunk a csatlakozástól.
Azonban bizakodóak vagyunk,
mert ha olyan emberek kerülnek vezető pozícióba, akik nyitottak a kisebbségek ügye iránt, nem
alkalmaznak kettős mércét velünk
szemben, és nincsenek a támogatások ellen, akkor Erdély tovább fejlődhet az uniónak köszönhetően.
Mi olyan Európát szeretnénk,
amely nem veszélyként tekint ránk,
hanem megbecsül, támogat és megvéd minket. Mi erős Európát és fejlődő Erdély akarunk! A május 26-i
EP-választás pedig nemzeti ügy,
amely meghatározza sorsunkat a jövőben. Most dől el, hogy kialakul-

e az az erős magyar Kárpát-medencei összefogás, amely érdekeinket
képviseli Brüsszelben.
– Konkrétabban mennyiben befolyásolják az erdélyi magyarság
életét
az
Európai
Parlamentben meghozott döntések?
– A Minority SafePacket az
RMDSZ kezdeményezte, 320 ezer
erdélyi magyar ember pedig aláírásával támogatta ezt. Ez azt bizonyítja, hogy az erdélyi magyarság
érzi annak a fontosságát, hogy kisebbségvédelmi jogaink ne csak a
román állam szeszélyeinek legyenek alárendelve, hanem Európa is
törvényesen álljon ki védelmünkért.
Az állam és a vezető román politikusok hangos nyilatkozatai ellenére
mi ismerjük a valóságot: Románia
nem mintaállam, nincs rendezve a
nemzeti kisebbségek helyzete.
Ezért is van szükség uniós szintű
szabályozásra, hogy ne legyen természetes az, hogy elöljáróinkat
több ezer euróra büntetik meg nemzeti szimbólumaink használatáért,
himnuszaink énekléséért, a magyar
nyelvű feliratokért. Elérnénk azt,
hogy zászlóinkra ne támadhasson
senki, ismerjék el és védjék nemzeti
szimbólumainkat, ne űzhessenek
csúfot a székely himnuszból, sőt
büntessék azt, aki ezt teszi. Az európai uniós törvény továbbá garantálná anyanyelvhasználati jogunkat
oktatásban, közintézményekben.
Másik konkrétum a támogatásokról hozott döntések. Tudjuk azt,
hogy az unió támogatja műemlékeink felújítását, utak, csatornahálózatok, iskolák épülnek ezekből a
finanszírozásokból. Az sem elhanyagolható, hogy gazdáink az elmúlt 12 évben több mint 1,5
milliárd euró területalapú támogatást kaptak, ez 200 ezer magyar
ember megélhetését befolyásolja.
Ha ezek a támogatások csökkennek
– mégpedig ha nem leszünk ott befolyásolni a döntéseket, akkor csökkenni fognak –, településeink, az
erdélyi magyarság megélhetése kerülhet veszélybe. Ezért van szükségünk az erős brüsszeli jelenlétre.
– Nagyon fontos közösségünk
számára az épített örökségünk,
templomaink, megőrzése, hiszen
ezek mind olyan kincsek, amelyek közösségünk lelki, szellemi
gyarapodását szolgálják, és
amelyek nemzetünk összekötő
tényezői. Mennyiben tud ebben

segíteni az Európai Unió, illetve
a magyarság EP-képviselete?
– Épített örökségünk, templomaink és iskoláink olyan kincsek,
amelyek közösségünk lelki, szellemi gyarapodását szolgálják, és
amelyek továbbra is az erdélyi magyar lét legerősebb bástyái. Ezek az
épületek nem romok és nem falak:
a legkézenfekvőbb jelei annak,
hogy mit alkotott Erdélyben a magyar közösségünk az elmúlt ezer
évben, s hogy jogunk van itt lenni.
Mi ezeket az épületeket nap mint
nap használjuk: itt tanulnak a gyermekeink, itt találjuk meg a lelki békénket, itt kapcsolódunk ki. A
román állam azonban nem költ eleget magyar vonatkozású műemlékeink felújítására, ezért az egyetlen
alternatíva az uniós támogatások.
Az elmúlt 12 évben épített örökségünk megmentésére egyházaink és
önkormányzataink 168 millió eurót
pályáztak. Ebből templomok, iskolák, kastélyok újultak meg. Az új támogatási ciklusban ezeket a
támogatásokat csökkenteni akarják.
A magyar EP-képviseletre azért van
szükségünk, hogy ezt megakadályozza, és kiharcolja azt, hogy a bürokrácia és ne a támogatások
összege csökkenjen.
A nők tudásukkal, szakértelmükkel
hozzájárulnak az Európai Unió
megújulásához
– Nőként milyen speciális elvárásai vannak az unióval szemben? Mindig azt halljuk, hogy
Európának szüksége van a nők
tudására, szervezőkészségére,
közösségformáló erejére, hiszen
közös felelősség, hogy Európa
erősödjön, Erdély fejlődjön. Mi
valósul meg ebből valójában?

– A nők tudásukkal, szakértelmükkel, szervezési készségükkel
hozzájárulnak a megújuláshoz,
amelyre az Európai Uniónak szüksége van. Közösségünknek igenis
mozgató rugói vagyunk, kitartó
munkánk által ez gyarapodik, gazdagodik. Azt is tudom, hogy felelősséget vállalunk a közösségünket
ért jogtiprások elleni harcban, hogy
fontos nekünk az őshonos kisebbségeket védő törvény érvénybe léptetése, hogy gyerekeinket senki se
gúnyolja azért, mert magyarul szólalnak meg, fontos nekünk családjaink,
közösségünk
jóléte,
gyerekeink és időseink jövője.
Amikor vendégünk volt Mariya
Gabriel digitális gazdaságért és társadalomért felelő európai biztos, azt
kértük tőle, hogy segítse egy olyan,
kifejezetten fiatal nőknek szóló pályázati alap létrehozását, amely további vállalkozások elindítását
finanszírozhatja. Sok fiatal hagyja
el szülőföldjét, éppen ezért hatalmas segítség számukra, ha itthon
maradásukhoz támogatást kapnak,
ha felépíthetik saját vállalkozásukat. A Nőszervezettel vállaljuk,
hogy – ahogy eddig is tettük –,
szakmai képzések, fórumok vagy
pályázati tanácsadás által segítjük a
nőket a vállalkozásaik elindításában, fejlesztésében, a közéleti szerepvállalásban. Ugyanakkor minél
több szakembert, döntéshozót hívunk Erdélybe, akik idejében tudnak közösségeink problémáinak
megoldásához tanácsot, segítséget
nyújtani. Az Európai Uniótól is azt
várjuk el, és azért fogunk dolgozni,
hogy minél több lehetőséget teremtsen, ami kifejezetten nőknek szól,
akár karrier szintjén, de családalapítás, jövőtervezés szintjén is.
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Agromania – a lehetőségek vására

Az együttműködést erősíti

Május 18-án és 19-én Sáromberke és Marossárpatak határában első alkalommal
szervezte meg a Pro Economica Alapítvány és a Magyar
Ifjúsági Egyeztető Tanács
(MIET) az Agromania nevű
mezőgazdasági kiállítást és
vásárt, amelyre mintegy 50
kistermelő, 25 nagyvállalkozó, köztük 13 magyarországi cég is eljött. A
mezőgazdászok az Agrárakadémia szervezésében tartalmas szakmai előadásokon
vehettek részt, de volt program gyerekeknek, családosoknak is. A rendezvényre a
hét végén több mint 8000-en
látogattak ki.

Vajda György

Nem kis erőfeszítésbe került a
kezdeményezőknek ezt a „zöldmezős” rendezvényt megszervezni,
ugyanis a nyitó nap előtt a vihar a
szó szoros értelmében majdnem
mindent elsöpört. Az alapötlet az
Agrárakadémián részt vevőktől
származik. A szaktájékoztatókon
részt vevő gazdák igényüket fejezték ki egy ilyen rendezvény iránt.
Összekapcsolva a gazdákat támogató Pro Economica Alapítvány
munkájával, sikerült végül megszervezni a rendezvényt, amelyen –
a kerelőszentpáli takarmánygyárat
üzemeltető UBM Feed Románia
Kft., a műtrágyát gyártó Azomureş
vegyi kombinát, illetve a szászrégeni traktorokat és mezőgazdasági
gépeket előállító cég támogatásának
köszönhetően – ingyen vehettek
részt a kiállítók, és a belépés is díjtalan volt.
A vásártérre kiérkezők színvonalas kínálatot találtak mind a mezőgazdasági gépek felvonultatása,
mind a bemutatott állatok, a kistermelők minőségi termékei tekintetében. A gazdák majdnem telt házas

előadásokon vehettek részt az erre
kialakított sátorban, ahol első kézből szerezhettek információkat a
szakterületi újdonságokról. A gyerekek – természetesen a mezőgazdasághoz
kapcsolódó
–
játszósarokban, téren szórakozhattak, míg a Petry cég jóvoltából volt
bőven harapnivaló, és nem hiány-

zott a vásártérről a jó bor és a pálinka sem. Összehasonlításképpen,
régi mezőgazdasági gépeket és traktorokat is kiállítottak a szervezők,
ami jó időkapocs volt múlt és jelen
között.
A vásár hivatalos megnyitóját
szombaton délben tartották, amelyen jelen volt többek között Magyar
Levente,
a
magyar
Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke,
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke is.
A megnyitón Kozma Mónika, a
Pro Economica Alapítvány elnöke
megköszönte a szervezőknek, a támogatóknak, a kiállítóknak, a környékbeli települések önkormányzatainak, az önkénteseknek a jelenlétet és azt az erőfeszítést, amelynek
köszönhetően egy álomból valóság

ledni, hogy Székelyföldön is versenyhelyzetben vagyunk egymással, a Kárpát-medencében, mi több
a globális piacon is. S ott csak úgy
álljuk meg a helyünket, ha együttműködünk: a gazdák, a mezőgazdaságban részt vevő tényezők
egymással, ugyanakkor a térségben
levő országok, kormányok is.
Együttműködéssel lehet a kitűzött
célt elérni, megerősödni e szakterületen is. A politikának, a politikusoknak az a dolguk, hogy mindezt a
törekvést támogassák. Kelemen
Hunor elmondta, az államtitkárral
Válaszútról jöttek Sáromberkére. A
Kolozs megyei községben 458
gazda írt alá a Pro Economica Alapítvánnyal szerződést, amelynek
alapján támogatásban részesülhetnek. Ismert a Maros-mezőségi
program, amelyet székelyföldi
programokkal is kiegészítenek. Van

program, amelynek keretében farmfejlesztésre, mezőgazdasági gépek,
állatok és vetőmag, gyümölcsfa stb.
vásárlására összesen 15.000 euró
értékben lehet pályázni. Ezzel párhuzamosan beindul az elsősorban
mezőgazdasági és élelmiszeripari
feldolgozó egységek megépítését,
létesítését segítő program is. Jelen-

lett. Kiemelte azt, hogy Magyarország külön standdal van jelen a kiállításon, ami a két ország közötti
gazdasági kapcsolatok erősítésének
záloga.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kifejtette: nem kétséges, hogy
Erdélyben a mezőgazdaságnak jövője van. De azt sem szabad fe-

tehát lehetőség a fejlődésre, az
együttműködésre. Az alapítvány
anyagi támogatása és az Agromania
vásár és kiállítás is egyike azon lehetőségeknek, amelyeknek célja a
gazdaság fellendítése, új munkahelyek teremtése, a versenyképesség
növelése – hangsúlyozta többek között a politikus.
Magyar Levente, a magyar kormány Külgazdasági és Külügyminisztériumának
parlamenti
államtitkára elmondta, a magyar
kormány a mezőgazdaság támogatási programját egy látszólag szunynyadó régióval kezdte Erdélyben. A
pályázat kiírása igazolta, hogy a térség rengeteg lehetőséget rejt magában.
Aláírták
az
1000.
finanszírozási szerződést is. A magyar kormány eddig mintegy 5 milliárd forintot, 17 millió eurót szánt
erre a programra, és ígéret van arra,
hogy ezt az összeget megsokszorozza. Nemsokára beindul Székelyföldön a kisgazdákat támogató

leg ez a magyar kormány legnagyobb fejlesztési programja, amely
valaha is létezett e térségben. Lehetőség lesz mintegy 300 millió eurónyi támogatás lehívására, amely
jelentősen megváltoztathatja a székelyföldiek életét. Az államtitkár
arra buzdította a gazdákat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és pályázzanak.
Magyar Levente szerint csakis
úgy van esélyünk Európában, ha a
térségben levő országok, Románia
és Magyarország is együttműködik.
És ezt igazolja a vásár is. Erős jelenlétet kell biztosítanunk Európában ahhoz, hogy ez a gazdasági
fejlődés folytatódjon – jelentette ki
az államtitkár a megnyitón.
– Le a kalappal a szervezők előtt!
– kezdte beszédét Péter Ferenc.
Hozzátette: ennek a vásárnak nem
találhattak jobb helyet, mint Maros
megyében, Sárpatakon. Kiemelte:
megyénk erőssége a mezőgazdaság.
Elég ha csak arra gondolunk, hogy
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a zöldségtermesztés hazája a Nyárádmente, a gyümölcstermesztésé a
Felső-Maros mente, az állattenyésztésben és a gabonatermesztésben
élen jár a Mezőség, ugyanakkor a
Felső-Maros mente is, de ott van a
kiváló szőlészetekkel rendelkező
bortermelő Küküllő mente, és így
büszkén kijelenthetjük, hogy a mezőgazdaság szinte minden ágát
megtaláljuk itt. S míg az 1989-es
változásokat közvetlenül követő
esztendőkben sokan nem hittek
abban, hogy meg lehet élni mezőgazdaságból, addig az eltelt időszak
igazolja, hogy most már valóban
nagy lehetőség van a mezőgazdaságban, és egyre jobban kell erőt és
energiát fordítanunk e szektorra.
Erre alkalom a vásár és a kiállítás
is.
Siklódi Csongor, a házigazda
Nagyernye község alpolgármestere
kiemelte, hogy nem véletlenül esett
a választás a településre, hiszen a
Teleki család által, majd a későbbiekben a kastélyban létesült mezőgazdasági szakiskola több mint 50
éves tevékenységének köszönhetően hagyománya van a gazdálkodásnak. A kiállítás elsődleges célja
egy minőségi fórum megteremtése,
ahol a gazdák tapasztalatot cserélnek, szakismeretekkel gazdagodhatnak,
és
termékeiket
is
reklámozhatják – mondta, és reményét fejezte ki, hogy a rendezvény
országos, mi több nemzetközi hírnevű lesz. E gondolatot folytatva
Birtalan István-Balázs, a MIET elnöke köszönetet mondott az ötletadó gazdáknak, a szervezésben
részt vállalóknak, és megígérte,
hogy az Agromaniából hagyományt
teremtenek.
A résztvevők többek között előadásokat hallgathattak meg az Azomureş új termékeiről; bemutatták az
Agricultura című, mezőgazdasági
tanulmányokat tartalmazó kötetet.
Szó volt üzleti innovációról, gyümölcs- és dísznövénytermesztésről.
Az érdeklődők hallhatták, hogy miként sikerült az erdőlibánfalvi sós
túrót európai védett márkajeggyé
elismertetni. Az IRUM cég bemutatta a legújabb, kizárólag hazai
gyártású traktorát. Az UBM Feed
Románia Kft. képviselői termékeik
révén a szarvasmarha-tenyésztés jövőjéről értekeztek. A kolozsvári állategészségügyi és állatorvosi
egyetem dékánja a hagyományos és
a korszerű mezőgazdaság közötti
párhuzamokat ecsetelte, a Milvus
Csoport előadói pedig a mezőgazdaság és természetvédelem kapcsolatát, valamint a vadkárok
kezelésének másfajta szemléletét
mutatták be, illetve két farm sikertörténetét is meghallgatták az érdeklődők.
Kozma Mónika lapunknak azt
nyilatkozta, hogy 120 kiállító – termelő és mezőgazdasággal kapcsolatos cég – jelenléte, továbbá a
közel 8000 látogató igazolja, szükség van a térségben egy ilyen jellegű kiállításra, és ez megerősíti a
szervezők bizalmát, hitét abban,
hogy jövőre újra megszervezik a
rendezvényt.
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Testvértáncok felhőtlensége

(Folytatás az 1. oldalról)
öröm látni, hogy ilyen sok gyermek
be van oltva a népművészet iránti
érzékenységgel. A népek testvériségéről szóló bartóki üzenetből kiindulva Kelemen László így
fogalmazott:
– Örülök, hogy itt a várban sikerült egy olyan fesztivált szervezni,
ahol szászok, románok és cigányok
is közönség elé lépnek. Erdély kultúrája így teljes, és csak így tudjuk
megmutatni, hogy ebben a hegyekkel körülvett, kicsi országrészben
mind összetartozunk.
A Hagyományok Háza vezetője
köszöntője végén azt kívánta: „ne
csak fölöttünk az ég, hanem bennünk a lélek is felhőtlen legyen”.
Péter Ferenc, a Folkfórumot támogató Maros Megyei Tanács elnöke kiemelte, hogy térségünkben
több történelmi régió találkozik,
megyénk Erdély kicsinyített mása.
– Az interkulturalitás nálunk
adott, így nincs méltóbb hely egy
ilyen fesztivál megszervezésére –
mondta a tanácselnök, majd a közelgő európai parlamenti választások kapcsán hangsúlyozta:
– Ha egy olyan Európát akarunk
építeni, ahol a hagyományoknak
helye van, és ahol a hagyományőrzás kötelező, nem mindegy, kiket
juttatunk Brüsszelbe.
Zoli bácsi kincsesháza
Az ünnepi beszédek után a műsorvezetői szerepet betöltő Vaszi
Levente kosteleki hagyományőrző
jellegzetes gyimesi csángó tájszólással biztatta az apró és nagyobbacska
gyermekeket,
hogy
gyülekezzenek a kezdő és haladó
csoportnak fenntartott színpadok
valamelyikén, ahol hivatásos táncosok irányításával perdülhettek
táncra. A Mészárosok bástyájában
időközben megnyílt a Válaszúti
hegy aljában című kiállítás, amely
a Kallós Zoltán-féle néprajzi gyűjteményből nyújtott ízelítőt. A szemet,
szívet
gyönyörködtető
kiállítást Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója és a Kallós
Zoltán Alapítvány elnöke, BalázsBécsi Gyöngyi nyitotta meg.
– Kallós Zoltán a hagyományápolás óriása. Olyan időkben vállalta a nemes feladatot, amikor ez
nem volt könnyű. Példát mutatott
abban, hogyan lehet professzionálisan ápolni népi kincseinket úgy,
hogy ne vesztődjön el belőlük a lényeg, a népiség – mondta Soós
Zoltán.
– Azzal a céllal hoztunk ízelítőt
Zoli bácsi gazdag kincsesházából,
hogy mindenkit Válaszútra csalogassunk. Múzeumunkba a világ
minden tájáról jönnek látogatók,

egyrészt a gyűjteményért, másrészt
a szellemiségért, ami ott megtapasztalható – hallottuk a néprajzkutató nevét viselő alapítvány elnök
asszonyától. Balázs-Bécsi Gyöngyi
a továbbiakban ismertette a múzeum raktárából származó anyagot,
a mezőségi tisztaszoba díszleteit: a
vetett, azaz „felöltöztetett” ágyat,
mögötte a hollóházi tányérokkal és
a szegrevaló kendővel, a mezőségi
és a kalotaszegi kelengyésládát és a
széki, szász, csángó, román viseletbe öltöztetett viaszbabákat.
Nem sokkal az ünnepi pillanat
után – amelynek hangulatát Kásler
Magda népdalokkal emelte – a történelmi és régészeti múzeum épületében nyílt népviseleti kiállítás a
Maros Művészegyüttes, a Maros
Megyei Néprajzi Múzeum és magángyűjtők kincseiből. A látványhoz a Fagyöngy citerazenekar
kalotaszegi muzsikával kínált hangzásbeli élményt. Miközben Livia
Marc muzeológus a kiállított
anyagról beszélt, behallatszott a
néptánccal párhuzamosan zajló
népdaloktatás, a minden korosztályt
megszólító rendezvény dinamikájára, sokszínűségére emlékeztetve
az egybegyűlteket. Ezt az elképzelést követték a további programpontok is: a tizenéves korosztály
számára minden bizonnyal a Hagyományok Házának virtuális bebarangolása jelenthette az egyik
legnagyobb élményt, a felnőtt fesztiválvendégek a kibédi posztókészítésről, a sárpataki kosárfonásról, a
hodáki furulyakészítésről, továbbá
a fafaragásról és a viseletkészítésről

szóló bemutatókon tölthettek izgalmas perceket, a fotóművészet iránt
érdeklődőket pedig a Marx József
fotóklub kiállítása várta.
Szász tánc az Aranyesőben
Míg szombat és vasárnap délelőtt
a helyi és környékbeli néptánccsoportok új nemzedékei, 400-500
gyermek gyönyörködtette a nézőket, a Folkfórum mindkét délutánját
a különböző régiókból érkezett
adatközlők, hagyományápolók tették emlékezetessé. Szombaton többek között arról győződhettünk
meg, hogy a szászok tömeges elvándorlása ellenére térségünk szel-

lemi örökségének eme sajátos színfoltja megmaradt.
A szászrégeni Goldregen, azaz
Aranyeső néptánccsoportot Balla
Dénes csoportvezető irányítja. A
csoport 1994-ben házaspárokkal indult, a fiatalítás húsz év múlva következett be, amikor az első
táncosok kiöregedtek. A vár színpadán fellépő gyermekek közül a régebbiek 2014-15 óta táncolnak az
Aranyesőben. Valamennyien német
tagozaton tanuló diákok – az együttes is a szászrégeni Német Fórum
keretében működik –, többségük
vegyes családból származik. A helyi
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és környékbeli rendezvények mellett Svájcban, Ausztriában és Németországban is felléptek már.
Marosvásárhelyre háromféle népviselettel érkeztek, tipikusan szászrégeni fehér, szászludvégi fekete,
színes pántos és bátosi ruhaszerű,
színes kötényes viseletben járták
keringőalapú, szépséges táncaikat.
Ruháikat az Aranyeső egykori táncos asszonyai varrják – tudtuk meg
a produkció után.
Cigányszív a színpadon
A nézők sorában szemlélődő kisgyermekek közül többen is utánozni
próbálták a marosvásárhelyi Ghy
Yagalo (magyarul Király táncosok)
Ernő cigány tánccsoport figuráit. A
36 éves Puczi Kozák Ernő két éve
hozta létre a csapatot, amely három
korcsoportot foglal magába, legfiatalabb tagja 8 éves.
– Ez az életünk. Nemcsak fellépéseken, otthon is mindig táncolunk
– foglalta össze a csoport fő mozgatóját Puczi Loránd, az alapító test-

vére, a Király táncosok menedzsere.
– Kicsi koromtól táncolok én is,
ha zenét hallok, már dobban a szívem – mondta a 15 éves Grekuly
Anna Krisztina, akitől azt is megtudtuk, hogy a Ghy Yagalo Ernő az
ország távolabbi vidékein, Vâlcea
megyében és Bukarestben is fellépett, és magyarországi közönségnek
is táncoltak már.
Gyalog mentek „világpusztítani”
Az Alsó-Küküllő mente fellépői
között láthattuk, hallgathattuk az
egyik legnagyobb erdélyi brácsást,
a szászcsávási cigányzenekarban
játszó Mezei Ferencet, azaz „Csángállót”. A színpad mögött őt kérdezgettük múltról, jelenről.
– Hatévesen nagytátámtól, Vén
Kránci világhírű zenésztől tanultam
muzsikálni. Kilencévesen már jártam a bandával muzsikálni. Akkor
nem autóval, hanem vonattal
utaztunk, és volt, hogy 7-15 kilométert is kellett gyalogoljunk a hangszerekkel. A Ceauşescu-időben
mindenhova jártunk zenélni, „világpusztítani”. Akkoriban máshol is
voltak zenészek végig a Kis-Küküllő mentén, Ádámoson, Királyfalván. Most egy fűszál sincs
belőlük, csak mi maradtunk, a
szászcsávásiak.
Csángálló hat gyermeke közül
öten maradtak meg a zene mellett,
mind elismert prímások, bőgősök;
fia, Jámbor Ferenc „Tocsila” a
Folkfórumon is fellépett. A 36
unoka közül csak Tincutának, a lányának a gyermekei zenélnek.
Sok száz nóta őrzője
A Felső-Maros mente műsorában
lépett közönség elé Horváth
Elek,Vajdaszentivány híres prímása. A Népművészet Mestere címmel kitüntetett 84 éves zenész a
fellépés után elmesélte, hogy
nyolcéves korában a nagyapjától tanult meg hegedülni. Több mint 300
nótát ismer, mindeniket a kedvencének érzi. Gazdag életútja során
számos nemzedékkel szerettette
meg a hegedűt és az éneklést, a régi
nótákat most is tanítja, csak az a
baj, hogy idehaza „mindjárt nincs
kinek”. Rendszeresen jár Magyarországra is oktatni, és úgy érzi, ott
mintha nagyobb lenne az érdeklődés az erdélyi népi kincsek iránt.
Vasárnap délután a Székely Mezőség mutatkozott be, többek között
mezőpaniti és kölpényi táncosokat,
fafaragót, szövőt, viseletkészítőt
láthattak, hallhattak a jelenlevők. A
fesztivál mindkét napján az esti
órák a legtávolabbról jött vendégekről szóltak, szombaton a szabadkai
Róna néptáncegyüttes és a Rézhúros zenekar, vasárnap az eleki és
méhkeréki hagyományőrzők léptek
közönség elé. Az egymás mellett
élő kultúrák ünnepét a Maros Művészegyüttes magyar tagozatának
produkciója zárta.
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Elnyerheti a gólkirályi címet
a Dinamo olasz támadója

Szerkeszti: Farczádi Attila

Tizenhárom találatnál tart a Bukaresti Dinamo olasz támadója,
Mattia Montini, aki 21 mérkőzésen
lépett pályára a fővárosiak színeiben. Legutóbb a Concordia Chiajna ellen 2-0-ra megnyert
összecsapáson talált be (a siker
amúgy csapata alsóházi első helyének megszerzését is jelentette).

Montini ezzel utolérte Elvin Koljicot és Alexandru Mitriţát a gólzsákok versenyében, de ha fel akar
érni a csúcsra, továbbra is hajtania
kell, hiszen az élen álló George
Ţucudean (Kolozsvári CFR) 18
gólnál tart, míg a második Eddy
Gnohere (FCSB) 15-nél. Javára
szól azonban, hogy a már bajnok

CFR és az ezüstérmes FCSB
utolsó felsőházi körében, a tegnap
este lapzártánk után befejeződött
találkozóján egyikük sem léphetett
pályára, előbbit az előzetes hírek
szerint pihentette edzője, Dan Petrescu, míg utóbbit sérülés akadályozta a játékban. Montini számára
ugyanakkor még lesz három alkalom, amikor betalálhat: a Jászvásári CSM Politehnica és az FC
Voluntari ellen hazai környezetben, míg az FC Botoşani ellen idegen pályán szerezhet újabb
gólokat.
Az olasz támadónak minden oka
megvan arra, hogy hajtson ezekért
a találatokért. Amennyiben megnyerné a gólkirályi címet, a következő idénytől megkétszereznék a
fizetését (jelenleg havi 4500 eurót
keres a Dinamónál, amelyhez még
egy évadra szóló szerződés köti),
ugyanakkor busásabb jutalmakkal
is számolhatna (most 1000 eurót
„ér” számára minden gólja).

Labdarúgó-bajnoki eredmények

* 1. ligás rájátszás, 10. forduló: felsőház: CSU Craiova – Konstancai Viitorul 1-2; alsóház: Dunărea Călăraşi – FC Botoşani
0-2, Medgyesi Gaz Metan – Jászvásári CSM Politehnica 1-1, Nagyszebeni Hermannstadt – Bukaresti Dinamo 0-0, FC Voluntari – Concordia Chiajna 2-1; 11. forduló: FC Botoşani – Medgyesi Gaz Metan 1-0, Jászvásári CSM Politehnica – Nagyszebeni Hermannstadt 1-1, Concordia Chiajna – Bukaresti Dinamo 0-2. Az élcsoport: felsőház: 1. (már bajnok) Kolozsvári
CFR 50 pont/9 mérkőzés, 2. Bukaresti FCSB 45/9, 3. Konstancai Viitorul 39/10; alsóház: 1. Dinamo 41 pont/11 mérkőzés, 2.
Medgyes 39/11, 3. Botoşani 35/11.
* 2. liga, 35. forduló: Bukaresti Metaloglobus – Nagyváradi Luceafărul 0-1, CS Baloteşti – Energeticianul Şirineasa 1-4,
Sportul Snagov – Temesvári ASU Politehnica 2-0, Konstancai SSC Farul – Bukaresti Daco-Getica 0-0, Aradi UTA – Bákói
Aerostar 2-1, Temesvári ACS Poli – FC Argeş Piteşti 1-0, Dacia Unirea Brăila – CS Mioveni 0-6, Academica Clinceni – Kolozsvári Universitatea 0-0, Temesvári Ripensia – Petrolul Ploieşti 0-2; 36. forduló: FC Argeş Piteşti – Aradi UTA 2-1, Temesvári ASU Politehnica – CS Baloteşti 4-3, Nagyváradi Luceafărul – Konstancai SSC Farul 5-0, Bukaresti Daco-Getica – Dacia
Unirea Brăila 5-2, CS Mioveni – Temesvári Ripensia 4-1, Bákói Aerostar – Academica Clinceni 0-3, Energeticianul Şirineasa
– Zsilvásárhelyi Pandurii 1-2, Chindia Târgovişte – Bukaresti Metaloglobus 2-1. Az élcsoport: 1. Chindia Târgovişte 82
pont/36 mérkőzés, 2. Academica Clinceni 81/36, 3. Kolozsvári Universitatea 73/35.
* 3. liga, I. csoport, 29. forduló: Bodzavásári Metalul – CSM Paşcani 7-2, Şomuz Fălticeni – FC Botoşani II. 1-1, Galaci Suporter Club Oţelul – CSM Râmnicu Sărat 2-1, Sporting Lieşti – Ştiinţa Miroslava 2-0, Kézdivásárhelyi KSE – Sănătatea Darabani 3-2, Foresta Suceava – Bodzavásári SCM Gloria 2-0, CSM Focşani – Radóci Bucovina 1-0. Az élcsoport: 1.
Bodzavásári SCM Gloria 73, 2. Radóci Bucovina 54, 3. Galaci Suporter Club Oţelul 53

Három döntetlen eredmény is
van a labdarúgó 4. liga elit csoportjának hétvégi fordulójában, ami
szokatlan a nagyon polarizált, kiegyensúlyozatlan mezőnyben. Ezek
egyike Marosludason született, ahol
a házigazdák nem tudták érvényesíteni pályaválasztói előnyüket Marosoroszfaluval szemben. Utóbbi
ugyan a mezőny egyik jobb csapatának számít, ám a marosludasiak
botlását csak a feljutási remények
végleges szertefoszlása utáni csalódottság magyarázhatja, miután a
múlt héten kikaptak a Marosvásárhelyi CSM otthonában. A ludasiaknak a pontvesztés a küzdelem
matematikai lezárását is jelentheti,
és a feltételes módot csak az indo1. Marosvásárhelyi CSM
2. Marosludas
3. Unirea
4. Szováta
5. Marosoroszfalu
6. Ákosfalva
7. Atletic
8. Segesvár
9. Kutyfalva
10. Nyárádszereda
11. Viitorul
12. Nagysármás
13. Marosszentkirály
14. Dános

kolja, hogy a listavezető mérkőzését szerdára halasztották. A CSM
borítékolható sikere esetében tíz
pontra nő a különbség közte és a 2.
helyen álló Marosludas között, ami
behozhatatlan a maradék három fordulóban.
A labdarúgó 4. liga elit csoportjának 23. fordulójában: Marosvásárhelyi Atletic – Ákosfalva 5-2,
Nagysármás – Nyárádszereda 2-2,
Marosludas – Marosoroszfalu 1-1,
Dános – Szováta 2-6, Segesvári
CSM – Nyárádtői Unirea 0-0, Kutyfalva – Náznánfalva-Marosszentkirály 5-2. A Nyárádtői Viitorul –
Marosvásárhelyi CSM mérkőzést
szerdán játsszák. (bálint)
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Kétgólos hátrányt fordított meg az MSE Radnóton

teut a kereszben érkező passz színegyedül találta a hosszú saroknál, és
A tavaszi idényben két gyengélformaságot teljesített (2-0). Két
kedő Maros megyei csapat találkoperccel később Szilágyi ívelt lövése
zott a labdarúgó 3. liga 29.
kevéssel kerülte el a felső sarkot,
fordulójában Radnóton. A házigazmíg a 39. percben Angyal szabaddák számára a rangsor utolsó helyrúgása a felső lécen csattant. Eközéről való elmozdulás, az MSE-nek
ben Ungur még két szabadrúgást
a tavaszi idény első, presztízsértékű
küldött kapura, nem veszélytelenül.
győzelme volt a tét. Az elején a radA 41. percben szépített az MSE,
nótiak voltak veszélyesebbek és
Moldován nem hagyott veszni egy
eredményesebbek, és kétgólos
labdát a bal szélen, elaludtak a radelőnyt alakítottak ki. Szünet előtt
nóti védők, és a kapu torkában egyeazonban az MSE szépített, és a mádül álló Ruja nem hibázott (2-1).
sodik félidőben megfordította a
A második félidőben az MSE
meccset. Az MSE-nél alig egy hét
már az első percektől rohamozott,
kimaradás után visszatért a csapatba
és miután Moldován lövés helyett a
Ungur, akinek Désen eltörték az
lesre futó Tóásót kereste, a 62. percorrát, és egy maszkkal kezdte meg
ben ugyanő kaparintotta meg a
a mérkőzést, azonban még az első
Ghira által eladott labdát a félpáfélidő közepén megszabadult tőle.
lyán, pontosan indította a jobb oldaA találkozón sok kapujelenetet
lon Ruját, aki zavartalanul vezette
jegyezhettünk, de talán azért is,
rá a kapura, majd laposan a hosszúba küldte (2-2). Alig
telt el négy perc, és már
az MSE volt előnyben.
Ezúttal Ruja adta a gólpasszt a középen, leshatárról induló Fülöpnek,
aki a kiszolgáltatott Botezan mellett a hálóba
gurított (2-3). Miután
Erdős-Balizs elől az
ötös sarkán az utolsó
pillanatban szögletre
mentettek a védők, radnóti rohamok következtek. A 74. percben
Szilágyi beadása az ötös
sarkán üresen találta
Popot, de utóbbi fejese
a rövid felső sarok mellett szállt el. A 76. percben
Szilágyi
egyenlíthetett volna, de
egy újabb gól a radnóti
kapuba esett a 82. percben. Ismét Ruja kapott
hosszú labdát, a védő
egész az ötös sarkáig kísérte, ahol elcsúszott az
Rareş Ruja mesterhármassal járult hozzá a marosvásárhelyiek sikeréhez. Fotó: Blur Sport Events (archív)
MSE játékosa. Sima
Bálint Zsombor

Szerdán lehet meg a CSM
matematikai bajnoki címe

mert a védelmek komoly hiányosságokat mutattak. Az első lehetőséget Radnót hagyta ki Kovács révén,
aki a 8. percben üresen lőhetett rá
11 méterről, de nem túl erősen. Miután a 13. percben Ungur 40 méteres szabadrúgásbombáját megfogta
Botezan, a 16. percben megszületett
az első gól. Angyal kapott egy hosszú labdát a tizenhatoson belül,
megfordította a védőjét, a sarokra
tartó lövésébe Kristály még beleért,
de nem tudta megakadályozni, hogy
a kapuba kerüljön (1-0). Négy perccel később Ruja ugrott ki a védők
közül, de kisodródott, aztán pedig
addig kereste a tiszta lövőhelyzetet,
hogy blokkolták. Egy perccel később Ungur észrevette, hogy Botezan kint áll, és saját pályájáról
megpróbálta átemelni, de fölé szállt
a labda. A 23. percben aztán Radnót
kettőre növelte az előnyt: Iulian Şu-

ügy volt a felszabadítás, de a védő
is elcsúszott, és Ruja eszmélt hamarabb (2-4). A meccs végéig még
megemlíthetjük Moldován 25 méteres bombáját, amit üggyel-bajjal
tornászott ki az alsó sarokból Botezan, majd a 90+1. percben Szilágyi
szépítési lehetőségét, amikor a rövidre tartó lövését bravúrral tolta
szögletre Kristály.
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Az utolsó bajnoki fordulóban az
MSE szerdán játszik péntek helyett
a Kolozsvári CFR II. ellen Nyárádszeredában, a kolozsváriak kérésére, míg Radnót Beszterce
otthonában fejezi be az idényt, és
csak egy győzelemmel kerülheti el
az utolsó helyet. Az MSE már biztosan a 14. helyen végzi a bajnokságot.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 29. forduló: Radnóti CS – Marosvásárhelyi MSE 2-4
(2-1)
Radnót, Cornel Orza-stadion, 200 néző. Vezette: Mihai Domşa (Nagyenyed) – Nagy
Dániel (Medgyes), Adrian Drăgan (Nagyszeben). Ellenőr: Fodor József (Székelyudvarhely), Kemenes Emil (Nagybánya).
Gólszerzők: Angyal (16.), Şuteu Iulian (23.), illetve Ruja (41., 62., 82.), Fülöp (66.).
Sárga lap: Ghirca (53.), illetve Moldován (18.), Fülöp (66.), Kristály (79.).
Radnóti CS: Botezan – Bălaş, Circa, Maftei, Iulian Şuteu, Bartos, Angyal (65. Pop
Adrian), Ghirca, Rareş Şuteu (79. Gliz), Kovács, Szilágyi.
MSE: Kristály – Balázs Szabolcs, Hasirov, Ungur, Török Szabolcs, Ruja, Török
Dávid (78. Szász), Moldován, Dudás (34. Tóásó), Balla (56. Erdős-Balizs), Fülöp.

Eredményjelző

A labdarúgó 3. liga V. csoportja 29. fordulójában a következő eredmények születtek: Tasnádi Unirea – Csíkszeredai FK 0-2, Szászhermányi AFC – Barcarozsnyói Olimpic Cetate 2-0, Medgyesi Gaz Metan II – Szászrégeni Avântul 1-3,
Lénárdfalvi Comunal – Kolozsvári Sănătatea 1-3, Kolozsvári CFR II – Tordai Sticla
Arieşul 0-3 (hiányzott a mentőorvos), Radnóti CS – Marosvásárhelyi MSE 2-4,
Székelyudvarhelyi FC – Besztercei Gloria 4-0, Dési Unirea – Nagybányai Minaur
1-0.
1. Csíkszereda
2. Lénárdfalva
3. Nagybánya
4. Barcarozsnyó
5. Sănătatea
6. Torda
7. Avântul
8. CFR II
9. Beszterce
10. Székelyudvarhely
11. Dés
12. Szászhermány
13. Tasnád
14. MSE
15. Gaz Metan II
16. Radnót
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Női labdarúgó BL-döntő: A Lyon
megvédte címét Budapesten

A francia Olympique Lyon hatodszor,
magyar származású középpályása, Marozsán Dzsenifer negyedszer nyerte meg
a női labdarúgó Bajnokok Ligáját,
amelynek szombati, budapesti döntőjében 4-1-re legyőzték az FC Barcelonát.
Az ötödik percben éppen – a német
válogatottal olimpiai aranyérmes és Európa-bajnok – Marozsán szerzett vezetést, majd az aranylabdás norvég Ada
Hegerberg bő negyedóra alatt mesterhármast ért el. A végeredményt Asisat
Oshoala állította be, a 89. percben szépített.
A női BL-ben ez volt a tizedik döntő,
de az első, amit a férfiak fináléjától független időpontban és városban rendeztek. A Lyon a 2001-ben alapított – és
2009-ig női UEFA-kupának nevezett –
sorozat legeredményesebb klubja: két finálét veszített és immár hatot nyert, köztük a legutóbbi négyet. A Barcelona –
amely első spanyol csapatként jutott el
már az elődöntőig is – 665 perc után kapott gólt, mivel a mostani idényben korábban csak az első BL-meccsén találtak
a hálójába, utána sorozatban hét mérkőzést nyert kapott gól nélkül.
A mezőny legjobbjának Hegerberget
választották. Csapatának összesen 19 lövése volt, ebből 11 találta el a kaput, a
túloldalon 10/2 volt az arány.
A Lyon keretében hárman is vannak
– Wendie Renard, Sarah Bouhaddi és

Jegyzőkönyv
Női Bajnokok Ligája, döntő: Olympique Lyon (francia)-FC Barcelona
(spanyol) 4-1 (4-0)
Budapest, Groupama Aréna, 19.487
néző, vezette: Anasztaszija Pusztovojtova (orosz).
Gólszerzők: Marozsán (5.), Hegerberg (14., 19., 30.), illetve Oshoala
(89.).
Sárga lap: Hegerberg (16.), Renard
(25.).
Lyon: Bouhaddi – Bronze, Renard,
M’Bock Bathy, Majri – Fishlock (72.
Kumagaj), Henry, Marozsán – Van de
Sanden (63. Cascarino), Hegerberg,
Le Sommer (82. Bacha.).
Barcelona: Panos – Torrejón, Pereira
(81. Van der Gragt), María León, Ouahabi – Losada, Bonmati (69. Alves),
Putellas, Caldentey – Martens, Duggan (69. Oshoala).

Eugenie Le Sommer –, akik a klub mind
a hat BL-győzelmének részesei voltak,
közülük Renard, a francia válogatott és
a Lyon csapatkapitánya most lépett pályára 82. alkalommal a BL-ben, amivel
rekordot döntött.
A díjakat többek között Aleksander Ceferin, az európai szövetség (UEFA) szlovén elnöke, valamint Csányi Sándor, a
magyar szövetség (MLSZ) elnöke adta át.
A női BL gólkirálya a német Wolfsburg dán csatára, Pernille Harder lett
nyolc találattal.

A francia Olympique Lyon magyar származású csatára, Marozsán Dzsenifer (k) gólt lő a spanyol Sandra
Panos (j) kapujába a női labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjében játszott Olympique Lyon – FC
Barcelona mérkőzésen a Groupama Arénában 2019. május 18-án. Balra a spanyol Andrea Pereira.
MTI/Czagány Balázs

Magyarország ötödik az U17-es Eb-n,
kijutott a vb-re

A magyar válogatott
1-1-es döntetlent játszott
a belgákkal utolsó Európa-bajnoki mérkőzésén, és tizenegyesekkel
kiharcolta a világbajnoki
szereplést.
A magyar U17-es válogatott az ötödik helyért
lépett pályára utolsó írországi Európa-bajnoki
mérkőzésén, de az ötödik
hely
megszerzésénél
sokkal fontosabb tétje Fotó: MLSZ
volt a belgák elleni csütörtöki találkozónak: a
mérkőzés győztese bebiztosíthatta részvételét az
őszi világbajnokságra. A belgákkal márciusban
már összemérte erejét a sorozatban: a selejtező
elitkörében a németalföldi ellenfél 4-2-re nyerni
tudott Telkiben, de annak a meccsnek az Európabajnokságra történő kvalifikáció szempontjából
már nem volt tétje, addigra mindkét csapat kiharcolta addigra az írországi szereplést. Az Eb-n viszont a magyar válogatott szerepelt jobban,
három győzelemmel és egy döntetlennel jutott el
a világbajnoki rájátszásig, miközben a belgák egy
győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel
a hátuk mögött várták a mérkőzést, emlékeztetett
beszámolójában az MLSZ.
Ennek megfelelően a Preisinger Sándor irányította együttes bátran kezdte a mérkőzést, már az
első percben szögletet rúgott, majd egymás után
két átlövéssel is próbálkozott, nem adta át a területet a belgáknak, igyekezett már a középpályán
megakadályozni az ellenfél támadásainak építését. A belgák csak a félidő feléhez közeledve harcoltak ki mezőnyfölényt, és kétszer nagyon közel
jártak a vezetés megszerzéséhez: előbb Landu taMestermérleg
„Nagyon büszke vagyok a srácokra, mert
amit ezen a tornán elértek, az minden dicséretet
megérdemel. Meccsről meccsre javult a teljesítményünk, és az utolsó mérkőzésen teljesen
megérdemelten győztük le azt a belga válogatottat, amely márciusban még győzni tudott ellenünk Telkiben. Ami a mérkőzést illeti, végig
fegyelmezetten, taktikusan futballoztunk,
emellett nagyot küzdöttek a játékosok, minden
pályára lépő futballista száz százalékot adott ki
magából. A mentális erőnket mutatja, hogy hátrányban azonnal tudtunk váltani, és perceken
belül kiegyenlítettünk, majd megvoltak a lehetőségeink a győztes gól megszerzésére is.
Sokat tettük a sikerért, és végre a tizenegyesekből is mi jöttünk ki jobban” – értékelt a lefújás
után Preisinger Sándor.

lált keresztlécet, majd egy szabadrúgás után
Nizet lövése vágódott ki a bal kapufáról. Közben
kontratámadásokból a magyarok is gyakran odaértek a kapujuk elé, szögletekből, szabadrúgásokból is voltak lehetőségeik, gól azonban nem
született a szünetig.
Fordulás után két komoly magyar lehetőség
után (előbb Major lövését blokkolta egy védő,
majd Kata próbálkozásánál védett a kapus) az 56.
percben vezetést szereztek a belgák, egy jobb oldali szabadrúgás után a hosszú saroknál érkező
Kalulika elé pördült a labda, ő pedig két lépésről
a hálóba helyezett (0-1). A magyar csapatot nem
fogta meg a gól, a középkezdés után előbb Kosznovszky lövését tolta szögletre a kapus, majd Komáromi helyezett a jobbösszekötő helyéről a bal
kapufa mellé. A 61. percben egy nagyszerű akció
végén megszületett az egyenlítő találat: Bekker
keresztlabdája után Buna jobbról a kapu elé ívelt,
a rövid saroknál érkező Komáromi György pedig
a bal alsó sarokba bólintott (1-1).
A folytatásban mindkét oldalon voltak gólszerzési lehetőségek, de nem dőlt el a találkozó, így
tizenegyeslövések döntöttek arról, hogy mely
csapat utazhat az őszi világbajnokságra. A tizenegyeseket a magyar válogatott lőtte jobban (mind
az öt rúgó betalált, míg a belgák egyet a kapufára
lőttek), így megszerezte az ötödik helyet és kijutott a világbajnokságra.
Hibátlanul a csoportban,
majd vesztes tizenegyespárbaj
A magyar férfi U17-es válogatott az oroszok ellen játszotta le utolsó Eb-csoportmérkőzését az írországi Európa-bajnokságon. A
csapat hátrányból felállva 3-2-re legyőzte az
oroszokat is, így hibátlan mérleggel, 9 ponttal
jutott a negyeddöntőbe, ahol a spanyolok ellen
lépett pályára. A ki-ki mérkőzésen nagyot játszott a Preisinger-csapat, de az 1-1-es végeredményt követő tizengyespárbajban alulmaradt,
így az 5. helyért kiírt Belgium elleni mérkőzésen vigasztalódhatott.

Eb-selejtezők: Hat újonc a magyar válogatott bő keretében

Marco Rossi szövetségi kapitány
csütörtökön 32 játékosból álló, hat
újoncot magában foglaló bő keretet
hirdetett a magyar labdarúgó-válogatott előtt álló két Európa-bajnoki
selejtezőmérkőzésre.
A behívott futballisták közül a
debreceni Ferenczi János és Pávkovics Bence még sosem volt felnőtt
kerettag, a dunaszerdahelyi Vida
Krisztopher, az újpesti Zsótér
Donát, továbbá a kispesti Gróf
Dávid és Gazdag Dániel viszont a
bő keretben már szerepelt. Vannak
hosszabb kihagyás után visszatérő
futballisták is Eppel Márton és
Fiola Attila személyében.
„Folyamatosan figyeljük a számításba vehető játékosokat. Pávkovics és Ferenczi eddig nem voltak
még kerettagok, de tőlem Bódi
Ádám is először kap meghívót. Figyeljük őket egy ideje, és úgy
vélem, az utóbbi időben jól teljesítettek az OTP Bank Ligában. Ferenczi ráadásul balhátvéd, ami
ugyebár egy olyan poszt, melyen
szoktak lenni nehézségeink” –
mondta az olasz szakember. Kiemelte: szerinte Zsótér nagyon érdekes játékos, jól játszik az Újpestben,
de azért van még hova fejlődnie,
mert több gólt és gólpasszt vár tőle,
viszont a küzdeni tudása példaértékű.
Rossi kifejtette, ezúttal a végleges keret is bővebb lesz, 22 mezőnyjátékos és négy kapus alkotja
majd, ezt többek között azzal indokolta, hogy Kleinheisler László és
Kádár Tamás szereplése is kérdéses.
Utóbbival kapcsolatban megje-

gyezte: Kijevben élőben nézte meg,
de utolsó mérkőzésén izomsérülés
miatt negyven perc után elhagyta a
pályát, azonban szerinte a feltételek
adottak, hogy rendbe jöjjön a válogatott találkozókig.
„Sallai Roland azért nincs a keretben, mert bár visszatért, a legutóbbi két összecsapáson 10, illetve
45 percet játszott, de hat hónapnyi
kimaradás után nincs még megfelelő fizikai állapotban. Viszont 99
százalék, hogy ősszel ismét meghívót kap” – mondta Rossi, aki elárulta, május 27-én találkoznak a

játékosokkal, másnap kezdődik a
felkészülés, de akkor még csak edzések szerepelnek a programban. A
hivatalos „bentlakásos” összetartás
június 2-án veszi kezdetét.
Rossi örömét fejezte ki, hogy ezúttal több idő jut a felkészülésre,
mint márciusban, amikor a negyedik napon már következett a szlovákiai mérkőzés. Úgy vélte, ez a
pluszidő a taktikai elemek begyakorlásában fontos szerepet játszhat.
Hozzátette, a futballisták többségének a mostani hétvége után lesz egy
hét pihenője. „Az MLS-ben ját-

A magyar labdarúgó-válogatott bő kerete
* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC),
Gróf Dávid (Budapest Honvéd), Gulácsi Péter
(Lipcsei RB), Kovácsik Ádám (MOL Vidi FC)
* védők: Baráth Botond (Sporting Kansas
KC), Bese Barnabás (Le Havre), Ferenczi
János (Debreceni VSC), Fiola Attila (MOL
Vidi FC), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Korhut Mihály (Árisz Szaloniki), Lovrencsics
Gergő (Ferencvárosi TC), Pávkovics Bence
(Debreceni VSC), Vinícius Paulo (MOL Vidi
FC), Willi Orbán (Lipcsei RB)
* középpályások: Gazdag Dániel (Budapest
Honvéd), Holman Dávid (Slovan Bratislava),
Kalmár Zsolt (DAC), Kleinheisler László (NK
Osijek), Kovács István (MOL Vidi FC), Nagy
Ádám (Bologna), Pátkai Máté (MOL Vidi
FC), Szoboszlai Dominik (RB Salzburg)
* támadók: Bódi Ádám (Debreceni VSC),
Dzsudzsák Balázs (al-Ittihad), Eppel Márton
(Kajrat Almati), Holender Filip (Budapest
Honvéd), Nagy Dominik (Legia Warszawa),
Németh Krisztián (Sporting Kansas KC), Szalai Ádám (Hoffenheim), Varga Roland (Ferencvárosi TC), Vida Kristopher (DAC),
Zsótér Donát (Újpest FC)

szókkal különleges a helyzetünk,
hiszen ott javában zajlik a bajnokság, így Baráth Botondra és Németh
Krisztiánra is szüksége van a Sporting Kansasnek. Ennek ellenére
azzal a kéréssel fordultunk a klub
vezetőségéhez, hogy bár a szabályok nem kötelezik őket erre, engedjék el a két játékost néhány
nappal a hivatalos FIFA-napok kezdete előtt” – mondta Rossi.
Az 54 éves tréner elárulta, hat
pontnak örülne a következő két selejtezőmérkőzésen. „Most kötelesség győzni – ellenféltől függetlenül.

Fiola Attila (5) visszatérőnek számít Marco Rossinál is.

A Horvátország elleni sikert muszáj
folytatni Azerbajdzsánban. Persze
attól, hogy kötelező, csak még nehezebb lesz. Semmiféle tiszteletlenség nincs bennem, de ha ki akarunk
jutni az Eb-re, nyerni kell” – fogalmazta meg elvárásait Rossi. Hozzátette, nagyon nehéz meccsre számít,
mert a bakui amúgy is nehéz pálya,
ráadásul állóképesség és fizikum
szempontjából különösen jó csapatnak tartja az azerit.
A két forduló után hárompontos
magyarok június 8-án Azerbajdzsánban lépnek pályára, majd
három nappal később Wales együttesét fogadják a Groupama Arénában.

Fotó: MLSZ
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Kedden befejeződhet a kosárlabdacsapat idénye

Győzelemmel kezdte a Medgyes elleni helyosztó sorozatot a Marosvásárhelyi CSM
férfi-kosárlabdacsapata idegenben, így minden esély
megvan arra, hogy a keddi
marosvásárhelyi találkozón
le is záruljon a két győzelemig tartó párharc. Ha beigazolódik a papírforma, a CSM
a 11. helyen fejezi be a
bajnoki
2018–2019-es
idényt.

Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának
meghívottja az U19-es román teremlabdarúgó-válogatott edzője, Kacsó
Endre. Szucher Ervin a hazai bajnokságról, a székelyföldi futsalcsapatokról, az ifiválogatottról és az újonnan létesült Marosvásárhelyi CSM-ről
kérdezi a szakembert.

Magyar pályázat a 2022-es
műkorcsolya- és jégtáncvilágbajnokság rendezésére

Bálint Zsombor

A Voluntari-tól elszenvedett vereség után, amikor a marosvásárhelyi csapat nélkülözni volt kénytelen
Kalvét, úgy véltük, Medgyes ellen
még így is jó esély van a sikerre,
ám a hétvégi mérkőzésre visszatért
a lett bedobó is a csapatba, így nem
igazán volt kérdéses a győztes kiléte. Még akkor is, ha a 25 pontos
különbség csak az utolsó negyedben alakult ki, amikor összeomlott
a medgyesiek ellenállása. A második negyed közepéig volt csak viszonylag kiegyensúlyozott az
eredmény, ám addig is többnyire a
marosvásárhelyi alakulat vezetett.
Szünetig azonban hét pontra nőtt
Kalvéék előnye, és innen már nem
igazán volt szoros a találkozó.
A marosvásárhelyiek elsősorban
a dobások pontosságával múlták
felül az ellenfelet, hiszen a lepattanózási és az eladott labdák száma
is kiegyensúlyozott. Míg azonban
a marosvásárhelyi alakulat közelről
70, a félkörön túlról 33%-os pontossággal dobott, Medgyesnél ez a
mutató csak 47-24%-os volt, ami
közvetve a védekezések minőségére is utal.
Az idény vélhetően utolsó (hazai
pályán mindenképpen utolsó) mérkőzését a Marosvásárhelyi CSM
kedden 19 órától játssza a ligeti
sportcsarnokban.

Jegyzőkönyv

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, helyosztó párharc a 11. pozícióért, első mérkőzés: Medgyesi CSM – Marosvásárhelyi CSM 60:85 (20-20, 13-20, 14-17, 13-28)
Medgyes, sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Bertalan István (Kolozsvár), Marius Epure (Rm. Vâlcea), Vlad Potra (Kolozsvár). Ellenőr: Doru Vinaşi (Kolozsvár).
Medgyes: Nicoară 16 pont (1), Sajin 16, Cioacătă 14 (1), Dragoş Andrei 7 (2),
Vrîncian 3 (1), Iliescu 2, Adam 2, Barbu, Banciu.
Marosvásárhely: Sánta 20 pont, Engi-Rosenfeld 15 (5), Bölöni 12 (2), Kalve
12 (1), Şolopa 9, Borşa 7, Şteţca 6 (1), Kilyén 4, Szilveszter, Costaşuc, Györki.

Eredményjelző

Elődöntő sorozatok, második mérkőzések:
* 1-4. helyek (három győzelemig tartó párharcok): Nagyszebeni CSU – SCM U
Craiova 88:59, Kolozsvári U-BT – Nagyváradi CSM 92:82.
* 5-8. helyek (két győzelemig tartó párharcok): Bukaresti Dinamo – Temesvári
SCM 76:91 (0-2), Bukaresti Steaua – BCM U FC Argeş Piteşti 73:70 (1-1).
* 9-12. helyek (két győzelemig tartó párharcok): Medgyesi CSM – Galaci Phoenix
59:79 (0-2).
* 13-16. helyek (két győzelemig tartó párharcok): Csíkszeredai VSKC – Konstancai Athletic 88:91 (0-2).
Elődöntő sorozatok, harmadik mérkőzések:
* 1-4. helyek: SCM U Craiova – Nagyszebeni CSU 81:79 (1-2), Nagyváradi CSM
– Kolozsvári U-BT 82:74 (2-1).
* 5-8. helyek: BCM U FC Argeş Piteşti – Bukaresti Steaua 87:72 (2-1).
Helyosztók, első mérkőzések:
* 9-10. helyek: CSO Voluntari – Galaci Phoenix 106:84.
* 11-12. helyek: Medgyesi CSM – Marosvásárhelyi CSM 60:85.
* 13-14. helyek: Konstancai Athletic – Máramarosszigeti CSM 66:75.
* 15-16. helyek: CSM Focşani – Csíkszeredai VSKC 55:64.
* 17-21. helyekért zajló torna: Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium – Bukaresti
Rapid 50:74, Bukaresti Rapid – Bukaresti Agronomia 58:60, Zsilvásárhelyi ACS
– Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium 50:69.

Elbukták a közvetlen feljutást, de még nincs vége

innen adódott az irreálisan nagy mérkőzéses rendszerben játsszák,
gólkülönbség a végére.
és az első kettő kerül fel vagy
A döntő tornán lapzárta után kerül vissza az élvonalba. Ugyanhelyosztókat játszanak, ezeknek akkor a 3. hely megszerzése is fonazonban nincs semmilyen gyakor- tos lehet, mert ha lesz olyan
lati tétje, érthetetlen, hogy miért csapat, amely nem iratkozik be, és
írta ki ezeket a szövetség, hiszen a erre az utóbbi évek történései alapdöntősök feljutottak, a vesztesek- ján lehet esély, akkor átveheti
nek pedig amúgy is találkozniuk annak a helyét.
kell az osztályozó tornán, amikor
Valljuk be, a Marosvásárhelyi
ez az eredmény nem számít.
CSM számára a Slobozia elleni
Az osztályozó tornát június 3-6. meccs jelentette a nagyobb esélyt a
között rendezik, négy csapat rész- feljutás kivívására, az osztályozón
vételével. Ezek a Virágok Ligájá- Slatina ellen szinte semmi esélyük
Bálint Zsombor
nak 11-12. helyezettjei, a CSM
nincs, Kolozsvártól is kikaptak a
Slatina és a Kolozsvári U, illetve a
kupában.
A reménykedésre jogot
Amint az várható volt, a két csa- mostani döntő torna elődöntőinek
adó
3.
hely
megszerzése azonban
pat kiegyensúlyozott találkozót ját- vesztesei, a Marosvásárhelyi CSM
elvárható
eredmény.
és
a
Dacia
Mioveni.
A
tornát
körszott Ploieşti-en, ahol a három
idegenlégióst is foglalkoztató sloboziai klub játékosainak nagyobb
Jegyzőkönyv
versenytapasztalata döntött. A végeredmény csalóka, a találkozó hos- Női kézilabda A osztály, döntő torna, elődöntő mérkőzés: Marosvásárhelyi CSM
– HCM Slobozia 19-24 (11-13)
szú ideig késélen táncolt. Az első Ploieşti, Olimpia sportcsarnok. Vezette: Cristina Năstase (Bukarest), Simona
félidő végére úgy került kétgólos Stancu (Bodzavásár). Ellenőr: Marius Brumaru (Focşani).
előnybe Slobozia, hogy az utolsó Marosvásárhelyi CSM: Popovici, Ugran, Stan – Stîngu 4 gól, Munteanu 5, Ola 1,
két percben három gólt dobott, Cozma 1, Bărăbaş 4, Lăcătuş, Darie 2, Bucin 2, Ghemeş, Ilieş, Moldovan, Sîngeamire Bărăbaş csak eggyel vála- orzan, Popeanu.
szolt, ám a folytatásban nemcsak Slobozia: Szavko, Polocoşer, Aron – Marchidanu, Georgescu 7 gól, Filip, Nicolae,
egyenlíteni tudott a marosvásárhe- Ivan 2, Dzslizi 1, Naumenko 3, Obedeanu 2, Toma 7, Vârtic 2, Sava.
lyi csapat, de kétgólos előnybe is A másik elődöntőben: Bukaresti Rapid – Dacia Mioveni 25-20.
került, amikor a 38. percben 17-15öt mutatott az eredményjelző. A taSegesvárnak sem sikerült
pasztalt
sloboziai
játékosok
azonban nem omlottak össze, Kikapott a Nemzeti Ligába jutásért kiírt ploieşti-i osztályozó torna elődöntőjében
hanem zsinórban négy góllal ismét a Segesvári HCM a Resicabányai CSM Şcolar csapatától. Az eredmény 25-21 a
átvették a vezetést. A CSM utolsó bánsági csapat javára.
gólját az 54. percben dobta A bizonytalan kezdet után a Küküllő-partiak az első félidő felénél vezettek először
(6-5), azonban ellenfelük gyorsan megfordította az állást, és szünetig ötgólos
Cozma, ekkor még csak kétgólos, előnyt alakított ki. Újrakezdés után a segesváriaknak ment jobban, hármat dobtehát behozható volt a különbség. tak, és egyet sem kaptak, sőt újabb találatért támadhattak. Azonban gond volt
A marosvásárhelyi együttesnek az önbizalommal, amit jelez, hogy amikor közel kerültek a riválishoz (17-18, majd
azonban kockáztatnia kellett, és az 20-21), nem sikerült gólra váltaniuk a támadásukat.
ellenfél egymás után háromszor is A segesvári gólszerzők: Ganea 8, Nuţu, Cristea, Barb 3-3, Răduţ 2, Santeiu, Cosmeglepte gyors ellentámadásokkal, tin 1-1. Játszottak még: Seieşan, Nica, Solcanu, Pop, Turturică, Sîncelean.
Vereséget szenvedett a Marosvásárhelyi CSM női kézilabdacsapata az A osztályos
bajnokság döntő tornájának
elődöntőjében, amely a közvetlen feljutó csapat kilétéről
döntött. A kiírás szerint a
döntő torna első két helyezettje játszhat biztosan az
ősztől a Virágok Ligájában,
míg az elődöntők vesztesei
pótselejtezőn
vehetnek
részt.

A teremlabdarúgásról
a Marosvásárhelyi TVR-ben
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A Magyar Országos Korcsolyázószövetség (MOKSZ) megpályázta a 2022-es műkorcsolya- és
jégtánc-világbajnokság rendezési
jogát. A szervezet honlapjának beszámolója szerint az elnökség döntött, a magyar kormány pedig már
határozatot is hozott a rendezés
kapcsán szükséges intézkedésekről.
„A műkorcsolya és a jégtánc a
legnézettebb sportágak egyike, a
Nemzetközi Korcsolyázószövetség
égisze alatt működő szakágak közül
pedig a legnézettebb – jelentette ki
az MOKSZ ügyvezető igazgatója,
Schulek Csaba. – Feltett szándékunk, hogy tovább népszerűsítsük a
szakágat hazánkban, és nem titkolt
célunk, hogy a mostanság egyre
jobb eredményeket elérő fiatal te-

hetségeink számára lehetőséget biztosítsunk, hiszen akkor akár már
közülük is jégre léphetnek néhányan a hazai közönség előtt.”
A sportvezető kifejtette, hogy
2022-ben Magyarország Szlovákiával közösen rendezi a férfikézilabda-Európa-bajnokságot,
a
MOKSZ sikeres pályázata esetén az
akkorra elkészülő népligeti sportkomplexum lehetne a műkorcsolyaés jégtánc-vb helyszíne is.
Amióta minden számot egy
helyszínen rendeznek, azóta Magyarország egyszer, 1988-ban
adott otthont az eseménynek. A
sportág legutóbbi hazai rendezésű
felnőtt-világeseménye a 2014-es,
szintén budapesti Európa-bajnokság volt.

Fotó: CBC

Forma-E futam Budapesten?

A Magyar Nemzeti Autósportszövetség (MNASZ) elnöke szerint
büszkeség és megtiszteltetés lenne,
ha Magyarország is rendezhetne futamot az elektromos formaautós
versenysorozatban. Oláh Gyárfás a
közelmúltban ebben a témában
egyeztetett többek között a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnökével, Jean Todttal.
A sportvezető emlékeztetett: a
magyar közönség május elsején a
hagyományos Nagy Futam elnevezésű budapesti autósport-bemutató
keretében láthatott először FormaE versenyautót élőben száguldani.
„A Nagy Futam a magyar autósport
ünnepe minden évben május elsején, amikor adott a lehetőség a nézőknek és rajongóknak, hogy
nagyon közel kerüljenek a versenyzőkhöz és a versenyautókhoz” –
mondta Oláh, és hozzátette: a
Forma-E versenyautói közel 300
km/órás sebességre képesek. „Az
elektromos autóknál hiányzik

ugyan a megszokott hang és illat, de
a fiatal generáció már érti ezt a fajta
versenyzést.”
A Forma-E sorozat 2014-ben indult, s mivel a versenyautók elektromos meghajtásúak, zajártalmuk
nagyon alacsony, így nem épített
versenypályákon, hanem belvárosi
– Magyarország esetében budapesti
– utcai pályákon rendezik a futamokat. Hangsúlyozta, az elektromos
energiával hajtott versenyautó egyben technikai előremutatás is a jövő
számára. „Nagyon szeretnénk Magyarországra hozni azt a sorozatot,
amelynek futamait öt kontinensen
rendezik és közvetítik. Nagy büszkeség és megtiszteltetés lenne, ha
csatlakozhatnánk” – mondta.
A sportvezető a jelenlegi helyszínek közül kiemelte Monacót, New
Yorkot, Mexikóvárost és Párizst,
valamint megemlítette, hogy
Forma–1-et megjárt, tapasztalt pilótákat is találni az elektromos formaautókban.

Fotó: Driving Electric
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Az Elektromaros vállalatra emlékeztek

Nosztalgiatalálkozó

Marosvásárhely egykori nagyvállalatára, az Elektromaros
ipari egységre emlékezve
gyűlt össze nosztalgiázni
május 4-én, szombaton délután a nyugalmazott egykori
alkalmazottak egy csoportja.
A szervezők hagyományt szeretnének teremteni a május
első szombatján tartandó találkozókból, és remélik, az elkövetkező években egyre
többen megtisztelik majd jelenlétükkel az eseményt.

Szer Pálosy Piroska

Hagyományteremtő szándék
Antal Domokos egykori műhelyfőnök, valamint szervezőtársai,
Toader Ioan volt mérnök és Fodor
Nicu tervezőmérnök abban reménykednek, hogy többekhez eljut a jövőbeli
találkozások
híre,
olyanokhoz, akik annak idején a fi-

elektromos sütőig és rezsóig, rádióés autókazettofontól a sztereó hangerősítőig, különböző típusú kábelekig számtalan ipari elektronikai
terméket állítottak elő, de a városháza tornyára visszaállított szeceszsziós dísz is az Elektromaros
dolgozóinak keze munkáját őrzi.
Főleg a szép emlékek nosztalgiájának jegyében idézték fel a hely szellemét, ahol értékes és lelkiismeretes
szakembereket neveltek.
Tízezres „nagy család”
Györbiró Sándor több mint húsz
évig a vállalat főmérnöke, a széthullás előtti utolsó három évben műszaki igazgatója volt. 1995 óta
nyugdíjas, de 2012-ig műszaki tanácsosként tevékenykedett a kábelgyárban. Mint fogalmazott, számára
a május 4-i találkozó különleges
eseménynek számít. Az Elektromaros a ’90-es években még a város
legnagyobb vállalata volt, óriási
családként nyolcezer alkalmazottat

lőfélben lévő számológépgyárat,
így vált nagyvállalattá az ipari egység Electromureş név alatt. Jellegszervezési
rendszerrel
zetes
működött, a részlegek vezetői vállalatvezetőhöz méltó jogkörrel voltak felruházva. A jó felkészültségű
személyzet, a szakemberek – szerszámlakatosok, művezetők, részlegvezetők stb. – kivételes képességgel
rendelkeztek, teljes erőbedobással
dolgoztak, és rendkívüli eredmé-

Györbiró Sándor

nyeket tudtak felmutatni a diktatúra
kemény időszakában is.
A vég kezdete
A ’90-es évek közepén a Jeddi
úton lévő számológépgyárat magánosították elsőként, a finommechanikai
termékek
gyártását
beszüntették, és az ipari egységben

Antal Domokos

atalságuk nagy részét ennél a vállalatnál
töltötték,
ahol
igaz
barátságok, kapcsolatok köttettek.
Függetlenül attól, hogy a rendszerváltás után melyik vállalattól vonultak nyugállományba, de valamilyen
módon kötődnek az Elektromaroshoz, akár még a hozzátartozókat, leszármazottakat is szeretettel várják
jövőre. A kövesdombi Darina étteremben elevenítették fel az 1949ben Ciocan Szövetkezet néven
alapított, majd Electromureş nagyvállalatként hírnévre szert tevő,
elektronikai termékeket gyártó vállalathoz kötődő emlékeket. Mint
Antal Domokos hangsúlyozta, a
rendszerváltás előtti években közel
tízezer ember megélhetését biztosította a vállalat, ahol az olajos radiátoroktól és infra hősugárzóktól a
fénymásolóig, a villanyvasalótól az

és kétezer bedolgozót foglalkoztatott, mintegy tízezer személynek
biztosítva a tisztességes megélhetését. A lemorzsolódás a kivételes
nyugdíjazásokkal, a Magyarországra és Nyugatra való kivándorlással vette kezdetét, és pár év alatt
szétszéledtek, azóta nem is nagyon
találkoztak az egykori kollégák. Így
a mostani első rendezvény számára
is jó alkalom, hogy 23 év után elbeszélgessenek, felelevenítsék a múltat, előkerüljenek a családi fotók, és
szórakozzanak.
Az egykori vezető tisztséget betöltő szakember kérésünkre dióhéjban elevenítette fel a múltat, egy
ipari nagyvállalat aranykorát és a
rendszerváltás utáni hanyatlását. A
’60-as évek végén minisztériumi
rendelettel egyesítették a kábelgyárat, a volt Electromureşt és az épü-

Fotó: Nagy Tibor

több kisebb vállalkozás kapott székhelyet. 1994-ben a nagy Elektromaros vállalat a régi egységekre
bomlott, és beindult egy új irányvonal, amellyel a minisztériumi szemléletet
követve
az
állami
vállalatokat átszervezték – emlékezett a nyugalmazott főmérnök. Széles körű önállósítást indítottak
országszerte olyan meggondolásból, hogy egy nagyvállalat kisebb
szinten könnyebben tudja érvényesíteni a kapacitását. Ugyanakkor
más befolyások is érvényesültek,
amelyek tönkretették a kisebb vállalatokat. A 2000-es évek elején a
kábelgyár is magánkézbe került, de
a beruházások túlméretezése miatt
olyan pénzhiány keletkezett, hogy
csődeljárást indítottak, és csak a hitelfelújításokkal lehetett talpra állítani, azt követően pedig beindítani
az ákosfalvi kábelgyárat és tovább
fejleszteni a marosvásárhelyit. A tapasztalat azt mutatja, hogy nagy fejlesztéseket saját pénzből senkinek
sem sikerül kivitelezni, mert a hitelfelvételt követően amikor beüt a

ben a központi szerszámműhelyben
több mint kétszáz magas színvonalon teljesítő szerszámlakatos dolgozott – hangsúlyozta.
– Milyen szakmai teljesítményére emlékezik vissza legszívesebben?
– Szakmailag az ákosfalvi kábelgyár felépítésének megszervezését
tartom a legnagyobb egyéni sikernek, amelynek során a mai rendszernek
megfelelő
műszaki
színvonalú gyárat létesítettünk a
régi tulajdonossal, aki a marosvásárhelyi kábelgyárat is felfuttatta. A
vásárhelyi kábelgyári profil kiterjesztése a magasabb feszültségű huzalok
gyártását
és
a
keresztmetszetek növelését célozta.
Rengeteg új termék jelent meg,
amelyeknek a legyártása azelőtt is
lehetséges volt, de jelentéktelen
mennyiségben állították elő őket.
Műszaki tanácsadóként a tervezéstől a gyár felépítéséig, a gépi berendezésig „keresztapaként” követtem
végig az újabb beruházást. Az ákos-

krach, a következményeket az viseli, aki a beruházásokat finanszírozta – fejtette ki.
Műszaki értékek –
minőségi szerszámgyártás
– A három részleg közül melyik
termelése volt a legkiemelkedőbb?
– kérdeztük az egykori műszaki
igazgatót.
– Értékben a legtöbbet a kábelgyár termelt, mivel a réz mindig is
drága alapanyag volt, amelyből
több ezer tonnát dolgozott fel a
gyár. Műszaki érték szempontjából
azonban a számológépgyár jeleskedett, az elektromechanikai részlegen
számológépeket,
majd
fénymásolókat, pénztárgépeket,
elektronikus távközlési készülékeket stb. fejlesztettek ki. Ugyanakkor
magas színvonalú volt a szerszámgyártás, azon a területen az alkalmazottak hozzáértése volt rendkívül
értékes. A különböző szerszámrészlegeken több tíz szakembert foglalkoztattak, az elektrotechnikai ipar
egyik élműhelye volt az Elektromaros szerszámrészlege, egy adott idő-

falvi kábelgyárban egyetlen ember
felügyelete alatt olyan 120 méter
hosszú működőképes szigetelővonalak vannak, amelyek teljesítménye a régi, másodpercenkénti hat
méterről 120–400 méterre nőtt másodpercenként, anélkül hogy szigetelési hiba keletkezne. Ezek
összehasonlíthatatlan értékek, ha
arra gondolunk, hogy azt a vékony
huzalt lecsőrölni, szigetelni és felcsőrölni kell anélkül, hogy elszakadna vagy szigetelési hiba
keletkezne a folyamat során.
Ugyanott a távközlési kábelek gyártására is lehetőség nyílt, az alatt az
öt év alatt, amíg kiválóan működött,
kizárólag exportra termeltek. Sajnos a bankok megvonták a hitelezést, és pénzhiány miatt a vállalat
már csak időközönként termel rendelésre, és lassan a csőd szélére
sodródik – érkezünk a Györbiró
Sándor, az Elektromaros vállalat
nyugalmazott műszaki igazgatójának kalauzolásával tett rövid időutazásunk során a múlt sikereinek
emlékeitől a jelen rideg valóságáig.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe –program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej), 3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUGDÍJASOKAT és SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni
utca 85. szám alatt. (sz.-I)
ALKALMAZOK B+C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, külföldi fuvarozásban tapasztalt GÉPKOCSIVEZETŐT 7,5 tonnás teherautóra. Szükséges a tachográfkártya és az attesztát. Tel. 0721-872-118,
8-21 óra között. (sz.-I)

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT (expert contabil) alkalmazunk. Érdeklődni a 0723-244-200 telefonszámon lehet. (sz.-I)

AUTÓKOZMETIKÁRA és POLÍROZÁSRA BETANÍTHATÓ MUNKATÁRSAT keresünk. Előnyben
a 45 éven felüliek. Tel. 0732-539-275. (21250-I)
AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0741-411-334. (4/2766)

Értékesítési közlemény

A pénzügyi eljárásmódra vonatkozó 207/2015-ös törvény
250. cikkelye (2)-es és (4)-es bekezdése értelmében tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy 2019. év JÚNIUS hónap 7.
napján 12 órától, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem
tér 3. szám alatti székhelyén NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN értékesítésre kerülnek az adósságot felhalmozók következő ingó és ingatlan
javai:
1. LUNKA GIZELLA – lakcím: Marosvásárhely, Nicolae Bălcescu
utca 56/3. szám – végrehajtási okiratszám: 169542/2016
Ingatlan leírása: ÉPÜLET Marosvásárhelyen, Nicolae Bălcescu utca
56/3. szám
Kikiáltási ára: 120.518 lej

2. S.C. PRODPREST S.R.L. – székhelye: Palotailva, FINTINEL
utca 311. szám – végrehajtási okiratszám: 177138/2017
Ingatlan leírása: ÉPÜLET Marosvásárhelyen – 1918. December 1.
út, 198. szám, 2. lakrész
Kikiáltási ára: 333.263 lej
Ingatlan leírása: ÉPÜLET Marosvásárhelyen – 1918. December 1.
út, 198. szám, 6. lakrész
Kikiáltási ára: 340. 744 lej
Ingatlan leírása: ÉPÜLET Marosvásárhelyen – 1918. December 1.
út, 198. szám, 10. lakrész
Kikiáltási ára: 341.275 lej

3. GABOR GABOR KALDARAS – lakcím: Marosvásárhely, Március 8. utca 55. szám – Végrehajtási okiratszám: 203293/2018
Ingatlan leírása: ÉPÜLET Marosvásárhelyen – Március 8. utca 55.
szám
Kikiáltási ára: 58.094 lej
BELTELEK Marosvásárhelyen – Március 8. utca 55. szám
Kikiáltási ára: 482.488 lej
Az értékelő jelentések értelmében (amelyek megtalálhatók a végrehajtási dossziéban) a kikiáltási árak nem tartalmazzák a héát.
A vásárlási ajánlatokat írásban kell benyújtani a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén
2019.06.06-án 12 óráig, mellékelve az árverésen való részvétel díjának
a kifizetési igazolását, amely az árverésre bocsátott javak értékének
10%-át jelenti. A kifizetéseket a Marosvásárhelyi Kincstárban megnyitott RO92TREZ4765006XXX000221 számlára kell befizetni.
Mindenkit, aki jogot formál a fenti javakra, felkérünk, hogy erről tájékoztassa a végrehajtÓ szerveket az értékesítésre kiírt időpont előtt.
A javak megvásárlása iránt érdeklődőknek fel kell mutatniuk a költségvetési hitelezők (ANAF, MAROSVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL) által kibocsátott igazolást, hogy nincsenek elmaradt
költségvetési tartozásaik.
Az árveréssel kapcsolatos további információk a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén vagy a
0265-268-330 telefonszám 202-es mellékén igényelhetők.
Szövérfi István Bálint
osztályvezető

A tanulók,
egyetemisták
és 55 év fölötti
nyugdíjasok
figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Rt. Társulás ismét felhívja figyelmüket, hogy május 20-ától az
ingyenes bérleteket kizárólag
a társaság Béga utca 2. szám
alatti székhelyén bocsátják ki,
munkanapokon 8–16 óra között.
A fenti cím az 5-ös, 14-es,
15-ös, 15s jelzésű, a 21-es,
23-as és 43-as autóbuszokkal
közelíthető meg.
Az igazgatótanács
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

Múlik az idő, a fájdalom nem
csitul, szemünkből a könny
naponta kicsordul.
Fájó szívvel emlékezünk ifj.
VARGA SÁNDOR ISTVÁNRA, aki
3 éve, május 20-án, 43 éves
korában itthagyott minket.
Emlékét őrzik szülei, lánya,
felesége, testvére családjával,
anyósa, apósa. (3/2764)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépforgatást,
ácsmunkát,
teraszkészítést, tetőfedést Lindab lemezzel, csatornakészítést. Nyugdíjasoknak
15%
kedvezmény.
Tel.
0746-540-008. (21/2715-I)
VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló- és falicsempe-lerakást garanciával. Tel. 0746-552-473. (5/2767)

MEGEMLÉKEZÉS
„Akárhogyan lesz, már kész a
leltár,
Éltem – és ebbe más is
belehalt már.”
(József Attila)
Kegyelettel
emlékezünk
SZÁNTÓ LÓRIRA halálának 2.
évfordulóján. Összetört szívű
szülei. (17/2711-I)

Kegyelettel emlékezünk a
harcói születésű, rokonaihoz
és barátaihoz ragaszkodó,
mindig segítőkész BARABÁSI
JÁNOSRA (Öcsi), aki egy éve,
május 20-án örökre eltávozott
közülünk. Nyugodjék békében! Szerettei. (5/2679)

VÁLLALUNK: tetőfedést, cserépcserét, cserépforgatást, bádogosmunkát,
csatornaszerelést, -javítást. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0745-866-619. (2/2721)

„Vágytam
maradni
még
szeretteim között, a sors végül
ellenem döntött. Búcsúzni
nem tudtam, ajkam nem
engedett,
amit
mondani
akartam, tudja, aki szeretett.”
Az élet csendesen megy
tovább, de fájó emléked
elkísér egy életen át.
Szívem soha el nem múló
fájdalmával emlékezem május
19-én drága jó férjemre,
kislányom
imádott
édesapjára, LÁSZLÓ LORÁND
RICHÁRDRA (Riki) tragikus
halálának ötödik évfordulóján.
Emléke szívünkben örökké
élni fog. Felesége és kislánya,
Viktória. (23/2717)

FUVAROZOK építőanyagot, homokot, követ, törmeléket, földet stb.
Eladó erdei tűzifa, gyertyán, cserefa.
Tel. 0754-899-512. (18//2712)

ELHALÁLOZÁS

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(5/2618)

TŰZIFA (bükkfa) eladó, 140 lej. Tel.
0740-570-753, 0745-793-465. (9/2664)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321,
0744-121-714, 0766-214-586. (2/2330)

VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737364-290. (4/2543-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab
lemezből, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajavítást, szigetelést kartonból,
festést
stb.
Tel.
0759-467-356. (3/2639-I)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést
bármilyen anyagból, csatornajavítást,
hőszigetelést, festést és bármilyen más
javítást. 30 év garancia az anyagra. 15%
kedvezmény a nyugdíjasoknak. A
felmérés ingyenes. Tel. 0740-499-712,
Marcel úr. (13/2744)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
IMREH KÁROLY
2019. május 3-án, életének 92.
évében elhunyt. Felejthetetlen
halottunktól május 22-én, szerdán 13 órakor veszünk búcsút a
marosszentannai ravatalozóban.
Drága emléke szívünkben él.
Táviratcím: 1185 Budapest Sió út
33. sz.
Ui.: A virrasztás május 21-én este
lesz a Vili temetkezési vállalat ravatalozóházában.
A gyászoló család. (1/2723-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
rokon és ismerős,
özv. FANCSALI MIHÁLYNÉ
szül. OROSZ MÁRIA
életének 82. évében türelemmel
viselt szenvedés után csendesen
megpihent. Temetése 2019.
május 20-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református sírkertben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1/2776-I)
„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak
lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap,
De szívünkben él és örökre ott
marad.”
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy az önfeláldozó, szeretett, drága jó édesanya, nagy- és
dédmama, anyós, rokon és jó
barát, az iklandi születésű
özv. KILYÉN LÁSZLÓNÉ
szül. VADADI FILEP LENKE
marosszentgyörgyi lakos életének 85. évében elhunyt.
Temetési szertartása 2019. május
21-én 14 órakor lesz a marosszentgyörgyi református temető
ravatalozójában, majd ezt követően az iklandi temetőben helyezzük végső nyughelyére. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei: két leánya,
veje, két unokája családjával,
négy dédunokája. (3/2776-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
„A nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem” (2. Tim.
4,7-8)
Megrendüléssel
értesültünk
szeretett osztálytársunk,
SZABÓ LÁSZLÓ
haláláról.
Együttérzünk a gyászoló családdal, fájdalmukban osztozunk,
lélekben
mellettük
állunk.
Emlékét kegyelettel és szeretettel
megőrizzük!
Hajdani osztálytársai: 1971, XII. E
(Bolyai)
„Fekete pohárban
sárga kankalin,
sokasodnak
a halottaim.”
Kányádi Sándor
(2/2776-I)

Megrendülten értesültünk Takács
Zoltán könyvelőségi munkatársunk szeretett ÉDESAPJÁNAK
elhunytáról. Együttérzünk kollégánkkal,
és
fájdalmában
osztozva
kívánunk
vigasztalódást a gyászoló családnak. A
Marosvásárhelyi
Nemzeti
Színház közössége (-I)
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Körutazások
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:

• Skandinávia és a fjordok, 2019. június 29. / 13 nap, 949 euró/fő
• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /
9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. /
9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. /
8 nap, 345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei,
2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639
euró/fő
• Törökország – Kappadókia – Rhodosz, 2019. szeptember 17. /
14 nap, 559 euró/fő
Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró/fő

