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Vibráló gondolatszigetek

A Z nemzedék fesztiválja

Sok száz éves
vécsi cseresznyevásár

A marosvécsi cseresznyevásárnak
több évszázados hagyománya van, és
száz esztendőnél is hosszabb ideje
mindig július első vasárnapján kerül
megrendezésre.

____________2.
Európának
kezdenie kell
magával valamit

– mutatott rá dr. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő a Marosvásárhelyiek Világtalálkozóján tartott
előadásában.

Bulik, koncertek, izgalmas találkozások összetéveszthetetlen
Maros-parti hangulatban – ez volt a harmadik VIBE fesztivál,
amelynek résztvevői a megannyi koncertélmény mellett valami mást – igazi szellemi rezgést, kamatoztatható tudást –
is hazavihettek. A különféle témákat érintő alternatív Koliprogramok végig népes közönség előtt zajlottak, így ismét
bebizonyosodott, hogy a mai tizen- és huszonévesek a szórakozás mellett világképük gazdagítására is vevők.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Eduárd

Mobilközelben nagyobb figyelem

A pénteki tudásfórum egyik legnépszerűbb beszélgetése az Y generációs tanárok versus Z generációs diákok című volt. Domokos Ferenc, a
Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének (MAKOSZ) elnöke
Nagy Egon középiskolai magyar szakos tanárt az internet világába beleszületett tizenévesek megszólításának lehetőségeiről kérdezte, közben a
pedagógusi tekintélyről, a lazább tanár–diák kapcsolatról és a pomodoro
technikáról – a 25 perc tanulás, 5 perc szünet módszeréről – is szó esett.
(Folytatás az 5. oldalon)

____________4.
Restaurálják
az orgonát

A munkálatok több hónapig tartanak,
a nyár folyamán a nagyteremben –
két kivétellel – nem lesznek rendezvények, hiszen a restaurálás jelentős
része a helyszínen történik.

____________6.

Kommentár nélkül

Mózes Edith

Azt állítja a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma, hogy az RMDSZ elnöke mellébeszél, sőt egyenesen hazudik,
amikor az úzvölgyi temetőben történtekről beszél, és azt állítja, ez
Románia igazi arca.
A fórum szerint a temetőben történt vandalizmus leírásának minden szava szemenszedett hazugság. Mi több, még az is valótlanság,
hogy egyáltalán magyar temetőről lenne szó. Ugyanis a székely megyék románjainak fóruma szerint a temető „elmagyarosítása” 1944ben kezdődött el, amikor a nyomát is eltüntették minden más
nemzetiségű elesett katona sírjelének. Szerintük a temető körüli élő
lánc és a bejárat lelakatolása is törvénytelen cselekmény volt, így
akarták megakadályozni, hogy a románok beléphessenek oda. És
mindezt éppen a hősök napján. „A profi mozgósítás, az, hogy a magyarok épp akkor kezdtek el imádkozni, amikor a románok a temetőbe
mentek, ékes bizonyítéka annak, hogy románellenes provokációról
van szó” – hirdetik a fórumosok.
Innentől kezdve retorikájukat egyetlen ember, az RMDSZ elnökének kicsinyes és alpári pocskondiázására hegyezik ki. A maguk „igazát” bizonyítandó sorolják a szövetség elnökének „bűneit”. Szerintük
az „igazi” Románia az, ahol 1989-ben, a Magyar Dolgozók Tanácsa
utódszervezeteként létrejöhetett az RMDSZ, egy olyan civil szervezet,
amely úgy párt, hogy a párttörvények nem vonatkoznak rá, és amely
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 37 perckor,
lenyugszik
21 óra 16 perckor.
Az év 189. napja,
hátravan 176 nap.

Ma ELLÁK,
holnap LUKRÉCIA napja.
ELLÁK: Attila hun király fiának nevéből félreolvasással
keletkezett.

Idén bővebb kínálattal

Sok száz éves vécsi cseresznyevásár

IDŐJÁRÁS
Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 250C
min. 120C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

22, 5, 38, 4, 24 + 4

26, 30, 34, 29, 23, 17
8, 40, 16, 4, 48, 2

Megyei hírek

NOROC PLUS: 9 7 3 8 0 0

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

Élestölténnyel gyakorolnak
Marosszentgyörgyön

Július 8–12. között, hétfőtől péntekig reggel 6 órától 23
óráig a marosszentgyörgyi lőtéren élesre töltött lőfegyverekkel gyakorolnak a védelmi minisztérium alárendeltségébe tartozó Maros megyei rendfenntartó és biztonsági
egységek. A környék lakosságát felkérik, hogy kerülje el a
lőtér környékét, mivel a célt tévesztett lövedék halálos sérülést okozhat. A védelmi minisztérium hasonló esetekben
nem vállal semmilyen felelősséget – áll a 010010-es marosvásárhelyi katonai alakulat és az önkéntes sürgősségi
szolgálat által aláírt közleményben.

Jogi tanácsadás

Július 10-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.

VI. unitárius egyházköri találkozó
Ádámoson

Július 20-án, szombaton Ádámoson kerül sor a VI. alkalommal megszervezett unitárius egyházköri találkozóra. A
Küküllői Unitárius Egyházközség és az Ádámosi Unitárius
Egyházközség szervezésében délelőtt 9 órától az általános iskola udvarán kezdődő eseménysorozat keretében
többek között gulyásfőző versenyre és gyermekfoglalkozásokra is sor kerül. Az istentisztelet az ádámosi unitárius templomban 10 órától kezdődik.

Tajcsi a várban

Július 8-án, ma 17.30 és 19.30 óra között a Női Akadémia
azokat a hölgyeket várja a marosvásárhelyi várba, a Tímárok bástyája előtt, akik a tajcsi ősi meditatív mozgásművészettel szeretnének megismerkedni. A foglalkozást Bordy
Judit vezeti. A részvétel ingyenes, a szervezők adományokat köszönettel elfogadnak.

Országos folklórfesztivál

Július 13-án 17 órától a Maros Művészegyüttes marosvásárhelyi székházában Húzzad, édes muzsikásom címmel
a XIII. alkalommal megszervezett országos folklórfesztiválra kerül sor. A Marosvásárhelyi Ifjúsági Ház a Koreográfusok és Népi Együttesek Egyesületével közösen
szervezi az eseményt. Az országban élő etnikumok népviseletben való felvonulása 16 órakor kezdődik a Maros Művészegyüttes és a kövesdombi Darina üzlet közötti
szakaszon. A belépés díjtalan.

Repülőmodell- és drónfesztivál

Július 19-én és 20-án harmadik alkalommal lesz távirányított repülőmodell- és drónfesztivál Marosvásárhelyen. Pénteken, a régi repülőtér (repülőklub) előadótermében 16
órától beszélgetés kezdődik a nemrég megjelent európai
drónröptetési szabályozásról. Szombaton 11 órától szintén
a régi repülőtéren repülőmodell- és drónbemutatót tartanak. Tavaly az ország különböző részeiben működő klubok
képviselői és magánszemélyek több mint 50 modellt mutattak be. Az idén ennél többen jelentkeztek. Az érdeklődők
a helyszínen kipróbálhatják a szerkezetek röptetését – tájékoztatott a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem.

Ingyenkönyvek
a Góbé antikváriumban

Július 13-án, szombaton 10–14 óra között a marosvásárhelyi Arató utca 6. szám alatti Góbé antikváriumban készletapasztás miatt az eddigi legnagyobb ingyenkönyvakciót
tartják. A szervezők minden könyvbarátot várnak.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

A marosvécsi cseresznyevásárnak több évszázados hagyománya van, és száz esztendőnél is
hosszabb ideje mindig július első vasárnapján
kerül megrendezésre. Az idei vásáron több árus
kínálta az édes, piros gyümölcsöt, mint tavaly és
tavalyelőtt, de meggyből, barackból, dinnyéből
sem volt hiány.

Nagy Székely Ildikó

– Az idei az 558. cseresznyevásár Marosvécsen – tudtuk
meg Ördög Ferenc polgármestertől, aki a helyi református
lelkésztől szerezte meg ezt a figyelemre méltó falutörténeti
adatot. Azt már a nagyszüleitől hallotta a községgazda,
hogy korábban, függetlenül attól, hogy milyen napra esett,
mindig július 2-án tartották meg a vásárt, és régi helyszíne
a település központi része volt.
A vécsi önkormányzat pár éve a falunapokkal köti össze
a rendezvényt. Pénteken este 150-200 fős közönség előtt
léptek fel a helyi néptánccsoportok, a fuvolások, gitárkoncerttel és dalokkal pedig egy 7-8 osztályos lányok alkotta
csapat, amelynek tagjai szintén nagy sikert arattak. Szombaton sportrendezvényekkel folytatódott a faluünnep, a szokásos gulyásfőzés helyett pedig töltött káposzta, 1300
töltelék készült el az üstökben. Népszerűek voltak a szombat esti könnyűzenekoncertek is, és a vasárnapi néptánc-

Fotó: Nagy Tibor

műsornak is lelkes közönsége volt. A polgármester úgy tapasztalta, idén több elszármazott tért haza Marosvécsre,
mint a korábbi években.
Vasárnap délben a szabadtéri színpadon egymást váltották a táncos lábú, népviseletbe öltözött gyermekek és fiatalok. A „cseresznyésekhez” a szokásos kirakodóvásáron
keresztül vezetett az út. Számtalan használati és dísztárgy,
ruhanemű, játék és egy 7D-s mobil mozi is megállásra
késztethette a bámészkodót, a gyümölcsvásár főszereplője
viszont ezúttal valóban a cseresznye volt. A széles kínálat
egyesek szerint annak a következménye, hogy a Szászrégeni Napok elmaradnak, így az árusok nem tartogatják arra
az alkalomra portékájukat.
A cseresznyeárak a városi piaci árat túlszárnyalták – állapította meg több vásárló. A legszebb bátosi termés kilójáért 13 lejt kértek az eladók, egy kiló Beszterce megyei,
magyardécsei cseresznyét 8-10 lejért is el lehetett vinni.
Községbeli termelővel nem találkoztunk, legközelebbről
egy holtmarosi termelő érkezett. Ő az idei vásáron valamivel gyengébbnek érezte a keresletet, mint tavaly és tavalyelőtt, a vásárlói átlagban 2-3 kiló cseresznyét kértek, és
20-30 lejt fizettek. Nemcsak ő, hanem a többi árus is úgy
vélte, a nagy esőzések nem tettek különösebb kárt a cseresznyetermésben. Ezt igazolta a szép, egészséges gyümölcsök látványa is, amelyért a megyeszékhelyről is érkeztek
Vécsre látogatók.
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A decentralizációt is akadályozza
az új közigazgatási kódex

A kormány sürgősségi rendelete nemcsak a kisebbségi jogokat csorbítja, hanem a decentralizációt is
hátráltatja – állapította meg Cseke Attila szenátusi
frakcióvezető a szabályozás elemzését követően.
Annak ellenére, hogy az RMDSZ számos módosító
indítványt fogalmazott meg a parlament által tavaly
elfogadott törvénykönyvben, amelyek azt szolgálták
volna, hogy a helyi közösségeket érintő döntéseket
helyben hozzák meg, ezek nem szerepelnek a szerdán elfogadott kormányhatározatban.

„Az RMDSZ álláspontja mindig is világos volt, ami a decentralizációt illeti: a helyi problémákat a helyi közösség ismeri legjobban, éppen ezért kell a döntéseket helyben
meghozni” – szögezte le a szenátor. Példaként említette a hajtási jogosítványok kibocsátása és a gépjárművek forgalomba
íratása kapcsán megfogalmazott javaslatot: az RMDSZ azt

szorgalmazta, hogy ezek a folyamatok kerüljenek a megyei
önkormányzatok hatáskörébe. Habár a parlament elfogadta, a
sürgősségi rendelettel törölték ezt a javaslatot.
Szintén fontos törekvése a szövetségnek, hogy fegyelmi eljárás indulhasson minden olyan közalkalmazott ellen, akinek
megnyilvánulása munkája során vagy hivatalon kívül alapvető
emberi jogokat sért, gyűlöletet szít valamely kisebbség ellen
vagy diszkriminatív. „A sürgősségi rendeletből törölték ezt az
előírást is, pedig ez megtiltotta volna a közalkalmazottaknak, hogy nyilvánosság előtt uszítsanak, és előírta volna,
hogy a közalkalmazottak munkájuk során tiszteletben tartsák
az állampolgárok jogait és méltóságát” – magyarázta Cseke
Attila.
A sürgősségi kormányrendelet jóváhagyás végett ősszel
ismét a parlament asztalára kerül – a szövetség képviselői és
szenátorai ismét fenntartják majd az előzőleg megfogalmazott
módosító javaslataikat.

Szijjártó elfogadhatatlannak tartja
a romániai visszalépést

Elfogadhatatlan, hogy Romániában visszalépés történik a nemzeti közösségek jogaiban – közölte
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az
MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében.

A bukaresti kormány által sürgősségi rendelettel hatályba
léptetett új közigazgatási törvénykönyv – ellentétben a parlamenti többség által korábban támogatott javaslattal – nemhogy
nem bővíti a nemzeti közösségek jogait, már meglévő, szerzett
jogokat vesz el – mutatott rá.
Szijjártó Péter kiemelte: az új szabályozás értelmében egy

nemzeti közösség elveszíti anyanyelvhasználati jogait, ha
számaránya 20 százalék alá csökken, holott a korábbi szabályozás garantálta a szerzett jogok védelmét a számarány későbbi változásától függetlenül. Az új szabályozás alapján
veszélyben látjuk a helyi anyanyelvi hivatali ügyintézést is,
még azokon a településeken is, ahol a nemzeti közösség aránya
meghaladja a 20 százalékot – tette hozzá.
Nemzetközi és kétoldalú szabályok védik a kisebbségek jogait, ezeket tiszteletben kell tartani Romániában is – húzta alá
a külgazdasági és külügyminiszter. (MTI)

Erőforrássá vált a diaszpórában élő magyarság

Mára erőforrássá vált a világban
diaszpórában élő magyarság – jelentette ki Szilágyi Péter, a magyar
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a
felvidéki Martoson pénteken.

A miniszteri biztos erről azon a diaszpórai magyarságról tartott fórumon beszélt, amelyet Világnemzet vagyunk
címmel tartottak a hetedik Martosi Szabadegyetemen.
Szilágyi Péter elmondta: a Nemzetpolitikai Államtitkárság az elmúlt években
számos, a diaszpórai magyarságot megcélzó programot indított, s ezeknek köszönhetően szorosabbá vált a kapcsolati

háló mind a diaszpórában élő magyarság
és az anyaország, mind pedig a diaszpórában élő magyarság és a Kárpát-medencei külhoni magyar nemzetrészek között.
„Egyre szorosabbá válnak a kapcsolataink, egyre többen veszik fel a magyar
állampolgárságot, sok olyan vállalkozás
is indult, amelyeket diaszpórában élő sikeres magyar vállalkozók indítottak Magyarországon” – mutatott rá Szilágyi
Péter. Hozzátette: látni lehet, hogy a kulturális kapcsolattartás szorosabbra fűzése
mellett gazdasági vonalon is megindult a
kapcsolatépítés.
Szilágyi Péter elégségesnek minősítette a diaszpórát célzó újonnan elindult

támogatáspolitikát. Rámutatott: jelenleg
a költségvetés 0,7 százalékát fordítják
nemzetpolitikára, s ennek 2 százaléka a
diaszpórára fordított összeg. Ez minimális összeg, ám abból mégis jó eredményeket sikerült elérni – jegyezte meg.
A miniszteri biztos a diaszpóraépítés
tekintetében megfogalmazott célok között említette, hogy szeretnék, ha minden
magyar diaszpórai közösségben működne legalább hétvégi iskola, valamint
szeretnék tovább szélesíteni azokat az oktatási lehetőségeket is a Kárpát-medencében, amelyeket a diaszpórákból érkezők
is használhatnának, és szeretnének létrehozni egy diaszpóramúzeumot is. (MTI)

Újabb 14 helyszínt vett fel az UNESCO a listára

Újabb tizennégy kulturális helyszínt vett fel a vi- szon-dinasztiának a nekonfucionizmust képviselő oktatási inlágörökségek listájára az UNESCO világörökségi bi- tézményét vették fel a listára.
zottsága Bakuban zajló soros ülésszakán szombaSzintén a világörökségek közé került a kanadai Writing on
ton.
Stone Park, a Németország és Csehország területén áthaladó

Az UNESCO honlapja szerint felkerült a Mianmar középső
területén található Bagan ősi városa, amely a buddhista művészet és építészet számtalan emlékét, templomokat, sztúpákat,
kolostorokat és zarándokhelyszíneket, freskókat és szobrokat
őriz, és amely a 11-13. században a Pagan Királyság fővárosa
volt. Dél-Koreából kilenc úgynevezett szovont, vagyis a Cso-

Érchegység, a 14. századtól kiépített augsburgi vízgazdálkodási hálózat, valamint a csehországi Kladruby nad Labem
lovak tenyésztésére és tréningezésére használt területe. A kladrubi a világ egyik legrégebbi lófajtája. Világörökséggé vált a
lengyelországi Krzsemionki prehisztorikos kvarcbányaegyüttes is.
A szombati ülésnapon döntöttek a nyugat-japáni Szakaiban lévő Mozu-Furuicsi kora
középkori temetkezési hely, valamint a Bahreinban lévő, az
időszámításunk előtt 2050 és
1750 között emelt dilmun temetkezési halmok, a dilmun
civilizáció bizonyítékainak a
felvételéről. Az ausztráliai
Budj Bim kultúrtáj, a Kínában
lévő Liangcsu város régészeti
romjai és az indiai Rádzsasztán
államban lévő Dzsaipur városa,
valamint az indonéz Sawahluntóban megtalálható Ombilin
szénbányászat emlékei is
világörökséggé váltak. A több
ezer különleges, több mint
kétezer éves kőkorsóról híres
laoszi síkságot is beválasztották a kulturális helyszínek
közé.
A világörökségi bizottság
43. ülésszaka július 10-ig
tart. (MTI)

Ország – világ
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Csendőrre támadt egy medve

Medve támadt a Suceava megyei Broşteni közelében
egy csendőrre – közölte vasárnap Mihai Găşpărel, a
Suceava megyei erdészeti felügyelőség vezetője. A
támadáskor a nagyvad mintegy 200 méternyire volt
egy háztól, amelynek tulajdonosa már több ízben jelezte a hatóságoknak, hogy medve van a környéken.
A medve az arra járőröző csendőrök egyikét kezén
és lábán sebesítette meg, mire a másik csendőr lelőtte az állatot – mondta Găşpărel. A megsebesített
csendőrt megműtötték, nincs életveszélyben. Suceava megyében az utóbbi években elszaporodtak a
medvék, a normálisnak tekintett, mintegy 300 példányt számláló populáció 590-re nőtt.

Gyűlöletbeszéd elleni
minisztériumközi bizottság

Jóváhagyta Viorica Dăncilă miniszterelnök az antiszemitizmus, xenofóbia, radikalizálódás és gyűlöletbeszéd
elleni
minisztériumközi
bizottság
létrehozását. Az erről szóló döntés pénteken jelent
meg a Hivatalos Közlönyben. A bizottság munkáját a
külügyminiszter koordinálja majd, a testület feladata
nemzeti stratégia kidolgozása és jóváhagyásra való
előterjesztése lesz.

Drágább a romániai gáz,
mint az import

Júniusban 33%-kal magasabb volt a hazai gáz tőzsdei ára, mint az importgázé – derül ki a Román Árutőzsde által közzétett és az Agerpres által elemzett
adatokból. Júniusban a romániai gáz ára megegyezett a májusi, 101,24 lej/MWh-s árral, ami az eddig
jegyzett legmagasabb érték, dacára annak, hogy az
év ezen időszakában általában a kis fogyasztás miatt
a gáz ára is alacsony. A bécsi gáztőzsdén júniusban
76,51 lejnek megfelelő összegre csökkent a gáz
megawattóránkénti ára, míg májusban ez az érték
még 81,56 lejnek megfelelő összeg volt. A 2018 decemberében elfogadott 114-es rendelet megawattóránként 68 lejben maximálta a belföldi kitermelésű
földgáz eladási árát. A 2019 márciusában elfogadott
19-es kormányrendelet azonban módosított ezen a
jogszabályon, oly módon, hogy a gáz- és villamosenergia-árak maximálását előíró kitétel csak a háztartási fogyasztók és hőközpontok esetében maradt
meg, viszont az ipari fogyasztókkal szemben május
elsejétől már nem alkalmazzák ezt az előírást. A módosításra egyebek mellett uniós elvárások miatt volt
szükség.

Illegális határátlépők

Magyarországra illegálisan bejutni próbáló bevándorlókat tartóztattak fel a határrendészek Arad megyében, a román–magyar határ közelében. A varsándi
határrendészek az illegális bevándorlás megfékezése érdekében Temes megyei kollégáikkal közösen
végrehajtott művelet során tartóztatták fel a 18 tagú
csoportot, mintegy 500 méterre a határtól, egy
mezőn. Bekísérték őket a határrendészetre, ahol a
vizsgálatok során kiderült, hogy a csoport öt tagja
iraki, kettő szíriai, tizenegy szomáliai állampolgár. Elmondták, hogy egy szerb állampolgárságú férfi vezette kisbusszal jutottak el a határ közelébe, az 51
éves férfit később el is fogták a rendőrök az egyik közeli benzinkútnál.

Kommentár nélkül

(Folytatás az 1. oldalról)
azóta is etnikai, provokatőr, a román állammal szemben
ellenséges politikát folytat. És amelyet egy „noném”
karcfalvi aktivistacsaládban született egyén vezet, aki
kétszer lett miniszter és egyszer miniszterelnök-helyettes, csak azért, mert magyar volt. Miközben tehetséges
fiatalok ezrei vándoroltak ki az országból. Ő és pártja
pedig évi 5-7 millió eurót kap az államtól, amelyet úgy
költ el, ahogy úri kedve tartja. Holott az RMDSZ nélkül
egyszerű falusi „veterinár” maradt volna. Azonban az
ország nyitása a demokrácia felé és a többségi lakosság
végtelen toleranciája híres emberré tette.
A fórum hosszan ecseteli az RMDSZ elnökének hibáit
és vétkeit, kár lenne tintát és papírt pazarolni az elismétlésére. Megtoldja azzal, hogy az RMDSZ a hatalom
cinkos hallgatása mellett ezentúl is folytatni fogja a törvénytelenségek sorát, miközben a többséget kiáltja ki
vétkesnek. Eközben az „agresszív kisebbség”, vagyis a
magyarok továbbra sem engedik be a románokat egy
„nemzetközi” katonatemetőbe. Ezeket az „óriási hazugságokat” a nemzetközi sajtó átveszi és szajkózza, az
RMDSZ elnökének meg haja szála sem görbül. Ez az
igazi Románia – állítja a civil fórum.
Kell ehhez kommentár?
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Dr. Tálas Péter Marosvásárhelyen

Európának kezdenie kell magával valamit

Európának kezdenie kell magával valamit, különben lemaradunk – mutatott rá dr.
Tálas Péter biztonságpolitikai
szakértő a Marosvásárhelyiek
Világtalálkozóján tartott előadásában.

Menyhárt Borbála

Dr. Tálas Péter a magyarországi
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Stratégiai Védelmi Kutatóközpont
igazgatója, fő kutatási területe a
kelet-közép-európai térség stratégiai,
biztonságpolitikai folyamatai és az
új típusú biztonsági kihívások.
Amint marosvásárhelyi előadásában
rávilágított, ahhoz, hogy tudjuk,
merre tart a régiónk, elsősorban azt
kell tudnunk, hogy állunk jelenleg. A
biztonságpolitikai szakértő előadásában beszélt a megváltozott világról,
arról, hogy melyek azok a folyamatok, amelyek alakítják a világ történéseit, így a mi sorsunkat is.
Mint elhangzott, többen hangoztatják, hogy Európa az utóbbi 25
évben egyfajta válságot él meg, elsősorban azért, mert a megszokott
rend, hogy Európa, illetve Amerika
a világ meghatározó hatalmai, az
utóbbi néhány évben megkérdőjeleződni látszik. Ázsia hatalmas fejlődésnek indult az elmúlt 25 évben.
Ehhez képest Európa és Amerika
ugyan fejlődik, de összességében
azt lehet mondani, hogy lassabban.
Nyilván a gyors, dinamikus ázsiai
fejlődésben benne van az is, hogy
ők más alapról indultak, alacsonyabb szintről, tehát az látványosabb. Bárki, aki megnézi az óráját,
számítógépét, bármilyen kütyüjét, a
Made in China, azaz Kínában gyártott, vagy a Made in Vietnam felirat
található rajta. Ez azt jelenti, hogy
beléptek a mi életünkbe is.

A Facebook jobban irányít,
mint a kormányok

A multinacionális vállalatoknak
számos területen jóval nagyobb az
érdekérvényesítési lehetőségük,
mint az egyes államoknak. Ezt, akár
tetszik, akár nem, tudomásul kell
venni – mutatott rá a szakértő, majd
a következő kérdéssel fordult a közönség felé: – Hadd kérdezzem
meg, ki van fent a Facebookon? Ez
az önök életét sokkal jobban irányítja, mint az adott országnak a
kormánya, ahol élnek. Ugyanis a
Facebook ismeri az adatainkat, az
üzeneteinket, az eseményeinket, a
barátainkat, a fényképeinket, azt,
hogy milyen applikációkat használunk, tudják, mit lájkolunk, hol tartózkodunk – fejtette ki. – Ezeket az
információkat felhasználva pedig
célzottan lehet irányítani, a kívánt
irányba befolyásolni az embereket.

Európával mi a baj?

– Európában nincs elsődleges
nagyhatalom, Európa nem tud elsődleges nagyhatalomként visel-

kedni, másodlagos nagyhatalmaink
vannak, ezen belül Németország
egy bikaerős ország. Nem kell szeretni Angela Merkelt, a németeket
sem, de ez az ország kétszer talpra
állt, miután eltaposták, és kétszer
vált Európa vezető nagyhatalmává.
A németek valamit tudnak a munkáról, a szervezettségről... Attól,
hogy az unióban vagyunk, nem egy
altruista társaságba kerültünk bele,
annyi lehetőséget kaptunk pluszban, hogy ha sikerül megteremteni,
megtalálni a kitörési pontjainkat,
akkor esélyünk lehet arra, hogy felzárkózzunk. Nem többet. Közös hatalmi képességek, közös politikai
akarat nélkül nem fogunk tudni érdekszférát kialakítani, és ez szerintem a legnagyobb kihívásunk –
fogalmazott.
Mint mondta, igaz, hogy mindannyian európaiak vagyunk, de nem
szabad elfeledni, hogy az európai
országok különböző történelmi utat
jártak be a múltban, Európa keleti
és nyugati része mind társadalmi,
mind történelmi szempontból telje-

Elkezdődött az EP kilencedik törvényhozási ciklusa

sen különbözik egymástól, eltérő
értékeink, mentalitásunk van, és ez
sajnos nem teremti meg a politikai
egységet, amire szükség van.
Közép-Európa uniós „súlya” kapcsán elhangzott, az EU területének
a 28 százalékát, az unió gazdaságának pedig mindössze a 10 százalékát tesszük ki.
– Európának valamit kezdenie
kell magával, különben lemaradunk – hangsúlyozta dr. Tálas Péter.
– Kelet-Közép-Európa még mindig
az unió perifériáján van, és még sokáig ott is lesz. A magyarok alapvetően mindig is úgy tekintettek
magukra, mint a periféria centrumára, hogy mi vagyunk a gyengék
között a legjobbak. Miközben a viszonyítási pont nem a periféria,
hanem a centrum. A legfejlettebb
gazdaságokhoz – mint például Németország vagy Ausztria – viszonyítva természetesen alulmarad
Magyarország.
Dr. Tálas Péter szerint ez a viszonyítás olyan, mintha ő Hosszú Katinkával kívánná összemérni
úszótehetségét. – Hosszú Katinkával nem nevezhető versenynek,
amit produkálok, hiszen ő háromszor megfordul, mire én elindulok.
Valahogy így állunk, amikor a legfejlettebb gazdaságokhoz mérjük
magunkat… Tudomásul kell venni,
mik a képességeink – mutatott rá a
szakértő.

Demográfiai bumm Afrikában

A demográfiai mutatók kapcsán
elhangzott, Afrika népesség szempontjából „jön fel”, és ennek komoly következményei lesznek.
Afrikában egy olyan demográfiai
bumm van, ami nem a 2015-ös válsághoz hasonló migrációt fog 2030
körül elindítani, a mai adatok szerint
2030–2050 között 12 millió ember
fog Afrikából Európába jönni. Ez
igazából nem olyan sok, de ha azt
nézzük, hogy ‘15-ben 1,7 millió emberrel nem tudott mit kezdeni az 520
milliós népességű Európai Unió,
akkor bizony gondot fog okozni. –

David Sassoli az Európai Parlament új elnöke

Múlt kedden az alakuló üléssel Strasbourgban elkezdődött az Európai Parlamentnek az 1979-es első közvetlen
választások óta a kilencedik törvényhozási ciklusa, és szerdán megválasztották a testület új elnökét.

Mózes Edith

A képviselők 28 tagállam 190 politikai
pártját képviselik. A testület 61 százaléka új,
60 százaléka férfi, 40 százaléka nő. A legfiatalabb képviselő Kira Marie Peter-Hansen
Dániából (21), a legidősebb az olasz Silvio
Berlusconi (82).
Az új Parlamentben hét képviselőcsoport
van, eggyel kevesebb, mint az előzőben. A
képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselők
azonban bármikor dönthetnek úgy, hogy belépnek egy képviselőcsoportba. 2009 óta a
Parlament eljárási szabályzata szerint a képviselőcsoport alakításához legalább hét
tagállamból minimum 25 képviselő szükséges.

Kétfordulós elnökválasztás

Sikertelen volt az elnökválasztás első fordulója, a második fordulóban ugyanazok a jelöltek indultak.
Az első fordulóban az olasz David-Maria
Sassoli (S&D) 325, a cseh Jan Zahradil
(ECR) 162, a németországi Ska Keller (Zöldek/EFA) 133 és a spanyol Sira Rego
(GUE/NGL) 42 szavazatot kapott.
Az elnökségi pozícióért induló négy jelölt
ötperces beszédekben foglalta össze elképzeléseit az elnökként végzendő munkáról. A
második fordulóban David Sassolit választotta elnökéül az Európai Parlament két és fél
évre.

Megválasztását követően Sassoli elnök a
strasbourgi ülésteremben rövid beszédben
mondott köszönetet a kilencedik törvényhozási ciklus képviselőinek bizalmáért. „Az
utóbbi időben túl sokan a megosztásra törekszenek, és szomorú történelmi emlékeket ébresztő konfliktusokat szítanak. Az európaiak
viszont megmutatták, hogy még mindig hisznek ebben a kivételes európai útban, az
egyetlenben, amely az előttünk álló globális
kihívásokra adandó válaszig elvezet. Muszáj
hogy legyen elég erőnk az integrációs folyamat újraindításához és az unió átformálásához, hogy határozottabb megoldást
adhassunk az európaiak problémáira, valós
választ a kérdéseikre, az egyre kézzelfoghatóbb veszteségérzésükre. Hatalmas változások korát éljük: a fiatalok munkanélkülisége,
a migráció, az éghajlatváltozás, a digitális
forradalom, az átalakuló erőviszonyok a világban csak pár ezek közül, és mindegyikhez
új ötletekre és bátorságra van szükség” –
mondta Sassoli.

Kicsoda David Sassoli?

David Sassoli 1956. május 30-án született
Firenzében. 2009 óta a Partito Democratico
párt listájáról bejutó európai parlamenti képviselő, akit 2019 májusában a harmadik képviselői ciklusára Közép-Olaszországban
választottak újra. Sassoli 2022 januárjáig tölti
be a Parlament elnöki tisztét.

A hat képviselőcsoporból és tíz tagállamból érkező új alelnökök megválasztásuk sorrendjében az alábbiak: Mairead McGuinness
(EPP, Írország) 618 szavazat, 1. forduló,
Pedro Silva Pereira (S&D, Portugália) 556
szavazat, 1. forduló, 3. Rainer Wieland (EPP,
Németország) 516 szavazat, 1. forduló, 4.
Katarina Barley (S&D, Németország) 516
szavazat, 1. forduló, 5. Othmar Karas (EPP,
Ausztria) 477 szavazat, 1. forduló, Ewa Bosena Kopacz (EPP, Lengyelország) 461 szavazat, 1. forduló, 7. Dobrev Klára (S&D,
Magyarország) 402 szavazat, 1. forduló, 8.
Dita Charanzova (Renew Europe, Csehország) 395 szavazat, 1. forduló, 9. Nicola Beer
(Renew Europe, Németország) 363 szavazat,
1. forduló, 10. Járóka Lívia (EPP, Magyarország) 349 szavazat, 1. forduló, 11. Heidi Hautala (Zöldek/EFA, Finnország) 336
szavazat, 1. forduló, 12. Marcel Kolaja (Zöldek/EFA, Csehország) 426 szavazat, 2. forduló,
13.
Dimitrios
Papadimoulis
(GUE/NGL, Spanyolország) 401 szavazat, 2.
forduló, 14. Fabio Massimo Castaldo (független, Olaszország) 248 szavazat, 3. forduló.

Az alelnökök feladata

Az alelnökök szükség esetén helyettesítik
a Parlament elnökét, például a plenáris ülések
levezetése során. Az alelnökök az Európai
Parlament Elnökségének is tagjai. Ez a szervezet határozza meg a Parlament zökkenőmentes működéséhez szükséges szabályokat.
Alelnökválasztás három fordulóban
Az Elnökség dolga töbek között a Parlament
Az Európai Parlament szerda délután előzetes költségvetés-tervezetének összeállíhárom fordulóban választotta meg 14 alelnö- tása és az adminisztratív, személyzeti és szerkét két és fél éves időtartamra.
vezeti döntések meghozata.
Az első fordulóban 11, a másodikban két,
a harmadik fordulóban pedig egy alelnököt Húsz szakbizottság, két albizottság
A Parlament szerdán szavazott húsz szakegyszerű többséggel választottak meg a képbizottságának és két albizottságának létszáviselők.

Egyébként az igaz, hogy nem Európa fogadta őket, hanem az egyes
tagállamok. Nem Európa kezelte ezt
a problémát, hanem az egyes tagállamok – tette hozzá.

Családtámogatás, egészségpolitika, bevándorlás

Dr. Tálas Péter a térségünk sorsát
is meghatározó jellegzetességek között elsőként a demográfiai szempontokat
említette.
Ezzel
kapcsolatban elmondta, a modern
népesedéspolitikának három fő
eleme van. Az egyik – melyet Magyarországon erőteljesen szorgalmaznak – a családtámogatás. A
szakértő azonban úgy véli, nemcsak
pénzzel kellene ösztönözni a népesedést, ugyanis sok nő szívesebben
venné, ha részmunkaidős lehetőséggel támogatnák őket gyermekeik
nevelésében. A másik az egészségügyi szemlélet, mely azt célozza,
hogy minél hosszabb ideig egészségesen éljünk, míg a harmadik a bevándorlással, a befogadással
kapcsolatos politika. – Mindig
hozzá szoktam tenni, hogy a bevándorlás mellett, amellett, hogy megválogathassuk, kik jöjjenek be,
kivel tudunk együtt élni, fontos
lenne a kivándorlás megakadályozása és a visszavándorlás elősegítése is – hangsúlyozta a szakértő.
Másik fontos dolog, amit tudunk
tenni: segíteni az afrikaiakat, hogy
olyan rendszereket, olyan gazdaságot hozzanak létre, ahonnan nem
akarnak elmenni az ott élők. – Mi is
azért megyünk el, mert nem látjuk
azt, hogy napról napra jobb lenne
nekünk. Amennyiben azt érezzük,
hogy napról napra picit jobb, nem
akarunk elmenni, általában mindenki ragaszkodik ahhoz a területhez, ahol született – mutatott rá.
Előadása végén a szakértő rámutatott, sajnos a térségünk az elmúlt
mintegy másfél évtizedben nem
gazdálkodott túl jól az uniós pénzekkel, ezeket ugyanis a jövőbe kellett volna fektetni.

máról. A bizottságok tagjairól szintén szerdán
döntött a testület.
A képviselők az alábbiakban állapították
meg a szakbizottságok tagjainak számát:
Külügyi Bizottság (AFET): 71 tag • Fejlesztési Bizottság (DEVE): 26 tag • Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA): 41 tag
• Költségvetési Bizottság (BUDG): 41 tag •
Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT):
30 tag • Gazdasági és Monetáris Bizottság
(ECON): 60 tag • Foglalkoztatási és Szociális
Bizottság (EMPL): 55 tag • Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság (ENVI): 76 tag • Ipari,
Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE): 72
tag • Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO): 45 tag • Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN): 49 tag •
Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI): 43
tag • Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI): 48 tag • Halászati Bizottság
(PECH): 28 tag • Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT): 31 tag • Jogi Bizottság
(JURI): 25 tag • Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottság (LIBE): 68 tag • Alkotmányügyi Bizottság (AFCO): 28 tag • Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM):
35 tag • Petíciós Bizottság (PETI): 35 tag •
Emberi Jogi Albizottság (DROI): 30 tag •
Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
(SEDE): 30 tag.
A bizottságok elnökeit az egyes bizottságok és albizottságok alakuló ülésein választják meg.
A romániai magyarságot képviselő két
RMDSZ-es európai parlamenti képviselő
közül Winkler Gyula a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) tagja, a Kulturális és
Oktatási Bizottságban (CULT) pedig póttag.
Vincze Loránt az Alkotmányügyi Bizottságban (AFCO) és a Petíciós Bizottságban
(PETI) tag, az Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottságban (LIBE) póttag
lett.
(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)

Vibráló gondolatszigetek
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(Folytatás az 1. oldalról)
Amikor a tanóra elején elfelejti
összeszedni a telefonokat, ha megosztott figyelemmel is, de szellemileg jelen vannak a diákok az órán,
míg a mobilok begyűjtése után teljesen megszűnik a figyelem – árulta
el meglepő tapasztalatát a fiatal pedagógus, majd arról mesélt, hogyan
lehet a rendszerváltás előtti, merev
tanítási stílusból kimozdulva a facebookos, instagramos nemzedék számára is befogadhatóvá tenni a
tantervben előírt ismeretanyagot.
– Nem tananyagot tanítunk,
hanem hús-vér diákokat – szögezte
le Nagy Egon, majd az izgalmas
óraindítás, a témára való ráhangolódás fontosságáról beszélt. Azt is elmondta, hogy tanítás közben
szívesen alkalmaz különféle digitális platformokat, kép és szöveg
ugyanis nagyon jól együttműködik,
illetve projektmunkákra is lehetőséget ad a tanítványainak, akik olyan
magas szintű videókat készítenek,
amelyeket „bűn lenne nem megjutalmazni”. Ő maga is gyakran visz
powerpointos bemutatókat a tanórákra diktálás helyett, a tananyag
tollbamondása közben ugyanis az
ismeretátadás elveszíti a lényegét.
Ez a tanár kicsinyességének a jele –
vélte a fiatal pedagógus.

„Nézzétek, mém lettem”

Nagy Egon fontos szerepet tulajdonít a humornak, és jó néven
veszi, ha a tanítványai vicces beszólásokkal oldják az órák hangulatát.
– Egy pedagógusnak nemcsak
lexikálisan kell a „topon” lenni,
fontos, hogy nyitott legyen a diákok
iránt, bízzon bennük, és ne csak a
vicceiken, hanem saját magán is
tudjon nevetni, önmaga paródiája
legyen – fejtette ki.
A meghívott arra is kitért, hogy a
köztudatban a magyartanár még ma
is vitézkötéses viseletben pompázó,
a Himnuszt és a Szózatot kívülről
fújó figuraként él. Azért, hogy a diákok a tanóráin ne ezt érezzék, újra
meg újra meg kell dolgoznia, újításokat kell kitalálnia. Tanári pályafutása
kezdetén
például
a
hagyományos körbeülős bemutatkozó beszélgetés helyett ismert dalszövegeket
osztott
ki
az
osztályokban, és arra kérte a tanulókat, hogy szabadon értelmezzék a
sorokat, hogy rájöhessenek: a nap
mint nap hallott dalok rejtetten
róluk szólnak. A romantika és a felvilágosodás korát összegző tanórára
irodalmi mémekkel készült, a Bánk
bánt pedig többórányi drámapedagógiával vitte közelebb a diákokhoz, mi több, azon sem ütközött
meg, amikor egy felmérőn az egyik
tanítványa Gertrudis királynőt
„smekernek” nevezte. Humorosan
fogta fel azt is, amikor a diákok a
nevéből kiindulva – Eg(on), Eg(of)
– mémet készítettek róla.
– A mémek nem mindig pozitív
töltetűek, de engem ez teljesen feldobott, hiszen azt bizonyította,

megkötéséhez vezető lépésekről és
a szerződéskötés utáni próbaidőről
is szólt.
Demeter Anita nagy fesztiválozó,
egyik nyarát mégis feláldozta az
amerikai diákmunka kedvéért. A
beszélgetés harmadik meghívottjaként a nyugati parton szerzett tapasztalatairól mesélt. Beszámolója
elején elárulta, amíg kint volt, sajnálta, hogy lemarad a szokásos
nyári programokról, de utólag rájött, hogy egy itthon átbulizott nyár
nem ér annyit, mint az a rengeteg
élmény, amit egy másik kontinens
kínál. Az, hogy valaki mennyi pénzt
tud megtakarítani a külföldi munka
során, nagyrészt a szorgalmától, egy
második állás vállalásától, valamint
attól is függ, hogy mennyire felkapott helyre kerül – tudtuk meg Anitától. Az ő munkaköre két részből amelyet sok tanár „kütyüsnek”, fiállt, a hét első felében hatalmas há- gyelemzavarosnak, izgalomkeresőnek tart.
– Megjelent egy új nemzedék,
amely online van. Az oktatási rendszert ehhez a jellemzőhöz kellene
igazítani, azaz „update-olni”, frissíteni... Ez az első alkalom, amikor
globális szinten van egy nemzedék,
amely sokkal jobb valamiben, mint
az előtte járók – hallhattuk egyebek
között az előadótól, aki ezt követően arra várt válaszokat, hogy
mitől lenne menőbb az oktatás. Művészet, felhasználható info, az információk becsomagolása, élményközpontúság – követték egymást a
tippek az sms-falon. Kádár Magor
szerint a technikai tudás mellett
mindenekelőtt a kreativitást és az
alkalmazkodóképességet kellene
fejleszteni a Z nemzedék oktatásazakban takarított, a többi napon pin- kor, hogy a fiatalok ne csak a saját
Irány Amerika
cérsegéd volt. Anita számára az rendszereiket alkalmazva próbáljaA külföldi diákmunka iránt éranyagiaknál fontosabb volt az él- nak boldogulni a világban. Pozitív
deklődő fesztiválvendégek a Munka
ménygyűjtés, és ebből ki is vette a példaként a diákokat kompetenciák
a Föld körül, munkahelyek utazókrészét, egy ismerőse viszont a két szerint csoportosító dán modellt
nak című beszélgetésen kaphattak
munkahelyen ledolgozott nyár után
hasznos útmutatást terveikhez.
tízezer dollárral tért haza.
Odobleja Anita, a Student Travel
Azoknak a fiataloknak, akiket a
iroda programvezetője az ügynöktávoli vidékek helyett az itthoni válség amerikai egyesült államokbeli
lalkozói életforma vonz, Takács
kulturális csereprogramját ismerKató Kata és Balogh Zsuzsa tartott
tette részletesen, a jelentkezőknek
„cégalapító gyorstalpalót”. A vállalszervezett állásbörzéről, a kiutazáskozástípusokra, a szükséges irahoz és munkavégzéshez szükséges
tokra és a költségekre is kiterjedő
iratok beszerzéséről, a munkapiaci
ismertető után az előadók közös jákínálatról és a külföldi munka
tékra, fiktív cégalapításra hívták a
anyagi, lelki, szellemi hozadékairól
jelenlevőket, hogy az elhangzottak
is beszélt.
a gyakorlatba ültetve rögzülhesse– A hazatérő fiataloknak megválnek.
tozik a kisugárzásuk – jegyezte meg
A pénteki Koli-programok részta programvezető, akitől azt is megvevői a nap többi részében olyan iztudhattuk, hogy a csereprogramokat
galmas témákkal találkozhattak
szervező ügynökség tavaly múlt
még, mint a digitális korban megjehúszéves, és a nagyobb városokban,
lenő robotgenerációk, a technologiköztük Marosvásárhelyen is műzálódó mezőgazdaság vagy az
ködő kirendeltségeinek küszöbét
űrkutatás mint karrier.
évente 5000 diák lépi át.
Dr. Vallasek Magdolna, a Sapien- Virtuális térbe született
hozta fel, amelynek kapcsán a multia egyetem tanára munkajogi isme- millenárisok
tidiszciplináris tudást biztosító proretekkel vértezte fel hallgatóságát,
A 2000-es, millenniumi nemze- jektekre – pl. madáretetőkészítés –
egyebek mellett a kiskorú munka- dékhez és nemzedékről szóló be- is kitért. A továbbiakban az alternavégzőket érintő védelmi követelmé- szélgetésekből szombaton sem volt tív oktatási programokról és a gaminyekről
–
pl.
rövidebb hiány. Dr. Kádár Magor kommuni- fikációról,
azaz
a
tanítás
munkaprogram, több szabadnap, ki- kációs szakember, a kolozsvári játékosításáról is szó esett, az előzárólag nappali munkavégzés –, va- Babeş–Bolyai Tudományegyetem adás hallgatósága pedig azon is ellamint
a
munkaszerződés tanára izgalmas, interaktív előadása gondolkozhatott, hogy jövendő
során azt fejtegette, hogy miért nem pedagógusként mit vállalna fel az
„fekszik” a mai tizenéveseknek az iskolai rendszer megváltoztatása éroktatási rendszer. Az első körben a dekében.
résztvevők egy mobiltelefonos app- Dumaidővel hackelt
likáció segítségével jellemezhették fegyelmezés
egyetlen szóban a mai iskolát. A kiKádár Magor tematikájához kapvetített válaszok alapján a rend- csolódott Joós Andrea biológiataszerre leggyakrabban használt jelző nár, élménypedagógus Hogyan
az „elavult” volt. Ezt követően a hackeljük meg a diákéveket? című
virtuális kommunikációban hasz- előadása is. Az oktatási rendszerbe
nált rövidítések megfejtésével – pl. a televíziós műsorvezetés világából
LOL (Lots of laugh, azaz sok neve- érkezett tanárnő őszintén beszélt
tés), PPL (people: emberek), IDK, pedagógusként megélt kudarcairól,
IDC (I don’t know, I don’t care, arról, hogy a kezdeti lelkesedés után
azaz Nem tudom, Nem érdekel) és nagyot „koppant”, ugyanis éppen az
a Z nemzedéket leginkább jellemző általa gyűlölt tanári attitűdöket vette
TLTR (Too long too read, vagyis fel. Amikor ráébredt arra, hogy ez
Túl hosszú elolvasni) – tesztelhet- így nem jó, elhatározta, hogy megték, mennyire tartoznak a millená- próbálja „meghackelni” a rendszert,
risokhoz, ahhoz a nemzedékhez, azaz megkerülni annak adottságait.

hogy nem beskatulyázott magyartanár lettem, hanem olyan, akinek a
nevével játszani lehet. Előszeretettel mondogattam is az ismerőseimnek, hogy „nézzétek, mém lettem” – jegyezte meg Nagy Egon.
A továbbiakban a magázás, tegezés szerepéről, illetve szerepnélküliségéről, a leckeleadás és -átadás
különbségeiről és a tanári visszaélésről, a diákokat megalázó magatartásról is szó esett.
Nagy Egon a tekintély kivívása
és tanítványai „bedobozolása” helyett a figyelemfelkeltő, interaktív
ismeretátadásra, valamint arra törekszik, hogy diákjai önállóan gondolkodjanak, azt se vegyék
készpénznek, amit tőle hallanak.
Célja, hogy a tanóráira beülő fiatalok megtalálják a szavakat, és öszszefüggően, félelem nélkül ki is
tudják mondani azokat.
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Fotó: Nagy Eduárd

A tanári „túlélés” eszközének számító fegyelmezés helyett bevezette
a tanórákat megszakító, pár perces
„dumaidőt”, amikor a diákok szabadon beszélgethettek, ehettek, ihattak, a tananyag számonkérési
formájaként a videó- és a csoportos
feleletet, a számokban kódolt értékelési rendszer helyett a pontgyűjtést, amelyben a kreativitásnak és a
játékosításnak fontos szerep jutott –
pontok jártak például egy IKEA-s
papuccsal megjelenített papucsállatkáért. A kollektív önsajnálat helyszíneként
funkcionáló
tanári
szobában angyalkás, ajándékozós
játékot kezdeményezett a pedagógus, akit még a „hackelős” időszak
előtt egy betegség ébresztett rá a kiégésre és arra, hogy váltania kell.
Ezután lépett ki a rendszerből, és
tért át a tehetséggondozós élménybiológiai programra. A tömegoktatásba való visszatérést nem zárja ki,
de még gyűjti hozzá a bátorságot –
derült ki előadása során, amelynek
egyik izgalmas, a legtöbb közönségkérdést kiváltó része a kétféle –

rögzült és fejlődő – gondolkozásmód
felismeréséről,
megkülönböztetéséről szólt. Az előadás jelenlegi és jövendőbeli pedagógusokat megcélzó üzenete pedig: „a
változás egyetlen lehetősége az, ha
a rendszer helyett önmagunkat, a
saját hozzáállásunkat hackeljük
meg”.
Sok fesztiválozó volt kíváncsi
Dezső Bence erdélyi származású videókészítőre, véleményformálóra is
– a 21 éves „influencerrel” zajlott
beszélgetésre visszatérünk –, és
még ennél is nagyobb tömeg gyűlt
össze a Tibi atya-jelenséget elindító
Tóth Mátéval való találkozásra.
Természetesen a hétfő hajnalban záruló megabuli további nappali kínálata – egyebek mellett a jelen lévő
egyetemek programjai, a megannyi
sporttevékenység, bemutató és beszélgetés – sem maradt közönség
nélkül. A Maros-parti fák alatt mindenki megtalálta a leginkább kedvére való időtöltést, a négy napon át
„vibráló” tömeg látványa legalábbis
hamisítatlan, szabad VIBE-élményről árulkodott.
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Felújítják a Kultúrpalota Tükörtermét és homlokzatát

Restaurálják az orgonát

egy Rieger-orgonát javítottunk az
evangélikus templomban. Ott orgonahétvégét tartottak, s az evangélikus egyház orgonistáiból álló
bizottság bírálta el a hangszert. Jó
és szép hangzásúnak. Aki járt koncertekre a Kultúrpalotába, tudja, hogyan szólt az orgona, majd javítás
után meg fogja hallani a különbséget – magyarázta Magyar Árpád orgonaépítő és -restaurátor.

Őszig nem lesznek
rendezvények a nagyteremben

A közönség által kedvelt nyáresti
orgonakoncerteket idén nem lehet a
Kultúrpalotában megtartani, ezért a
város és a megye különböző templomaiban lesznek, mondta el Fülöp
Tímea, a Kultúrpalota igazgatója.
– Két kivétel lesz, az egyik a
Harmonia Cordis, a másik a Vásárhelyi Forgatag. Úgy egyeztünk meg
a restaurátorokkal, hogy ebben az
időszakban nem dolgoznak, s akkor
zavartalanul le lehet bonyolítani
ezeket a rendezvényeket. Az ősszel,
télen, jövő év elején már lesznek
rendezvények, a filharmóniának is
lesznek koncertjei, néhány átkerül a
kisterembe.

Elkezdték a marosvásárhelyi
Kultúrpalota
orgonájának
restaurálását. A nagyszabású
munkát a jó hírű szászhermányi orgonaépítő és -javító
cég, a COT végzi. A munkálatok több hónapig tartanak, a
nyár folyamán a nagyteremben – két kivétellel – nem
lesznek rendezvények, hiszen
a restaurálás jelentős része a
helyszínen történik. Az orgona bizonyos részeit a szászhermányi műhelybe szállították, ott javítják meg.

Mezey Sarolta

4500 sípot szerelnek ki
és takarítanak meg

A Kultúrpalota felújítását uniós
projekt révén valósítják meg, melynek összértéke 6 és fél millió lej. A
munkálatot a Romconstruct ploieşti-i cég nyerte el. A munka egy
részét „kiadták”, így az orgonajavítást is, amit a szakmában neves
szászhermányi cégre bíztak.
Magyar Árpád vezeti a szászhermányi orgonaépítő műhelyt, ő beszélt az orgonáról, illetve a
beütemezett munkáról.
– A marosvásárhelyi Kultúrpalota Európa-szerte egyedinek számító orgonáját a Rieger cég építette
1913-ban. A hárommanuálos orgona különlegessége, hogy a 63 sípsor mind a 4463 sípja eredeti, s a
hangszer szinte folyamatosan működött átadása óta. A filharmónia
programjában is állandóan voltak
orgonakoncertek. Ez az elektropneumatikus orgona akkoriban – és
most is – szenzációnak számított, a
legnagyobb volt Európa-szerte. A
közönség által látható nagy sípok
körülbelül egynegyede működik, a
többi díszsíp. Az orgonában közel
4500 síp van, ezek mérete másfél

centistől egészen 6 méterig terjed.
Az erdélyi templomokban többnyire barokk orgonák vannak. Az
1800-as évek végén, amikor a zenevilág a romantikusra váltott, technikailag fejlettebb hangszereket
kezdtek építeni. Romániában kevés
a koncertorgona, Bukarestben az
Athenaeumban és a Román Rádió
koncerttermében – ami a legnagyobb – van ilyen.
Az ortodox templomokban köztudottan nincs orgona, hiszen a liturgiának
nem
része
az
orgonamuzsika. Épp ezért az állam
orgonajavításra nem ad támogatást
– fogalmazott Magyar Árpád.
– Mikor kezdték el és mikor fejezik be a munkát?
– Valójában két hónapja elkezdődött, mert a membránokat kiszereltük és a műhelybe vittük, ott
dolgoztunk rajtuk. Július elsején a
helyszínen kezdtük el a restaurálást.
Jelenleg a sípok kiszedésénél tartunk, de a hét végére mind a 4500
sípot kivesszük. Az összeset megpucoljuk, azokat, amelyek meg vannak ütődve, a lábuk meg van rogyva
vagy sérültek, kijavítjuk, kiegyengetjük. A sípok vékony fémlemezből készültek,
sérülékenyek,
elhajolnak. Rengeteg por gyűlt
össze bennük, emiatt változott az
intonációjuk, halkabban szóltak.
Minden sípból el kell távolítani a
port, hogy tisztán szóljanak. Külföldön íratlan törvény vagy inkább bevett szokás, hogy az orgonák sípjait
20-25 évente kiszedik, kipucolják,
úgymond szervizelik a hangszereket. A Kultúrpalota orgonáját 1986ban javították, kicserélték a
játszóasztalt, azóta eltelt 33 év, de
valószínűleg ennél régebbi por is
van a sípokban. Nem hiába van a
Kultúrpalotában az orgona mellett
karbantartóműhely, hiszen az orgonákat folyamatosan karban kellene
tartani.
Amíg tart a filharmónia nyári
szünete, elvégezzük a technikai
részt, hogy aztán szeptember 15-től
tudjuk elkezdeni az intonálást, hangolást. Ez körülbelül három, három
és fél hónapos munka. A munkát
mindenképpen össze kell hangoljuk
a filharmónia programjával.
– Hogyan született az ötlet, hogy
fiatalon orgonajavításba kezdjenek?
– A szászhermányi műhely 2003ban orgona- és asztalosiskolaként
indult. Kezdeményezője Ferdinand
Stemmer svájci orgonaépítő volt,
aki a brassói Fekete-templom nagy
orgonáját restaurálta. Akkor tapasz-

Fotó: Nagy Tibor

talta, hogy itt nincsenek szakemberek, képzés sincs. Azt tervezte,
hogy fiatalokat visz ki Svájcba,
hogy tanuljanak, de akkor nehézségbe ütközött, hiszen Románia
nem volt uniós ország. Létrehozott
egy alapítványt, s az alapítvány
révén indult el az orgonaépítő iskola. Az országban ez volt az első
ilyen jellegű képzés. A legelején kerültem oda, két év után otthagytam
a műszaki egyetemet, hogy megtanuljam az orgonaépítést, de közben
elvégeztem a faipari egyetemet is,
éppen azért, mert ez a szakma kapcsolódik ahhoz, amit csinálok. Fiatal
csapat
vagyunk,
sokat
dolgoztunk külföldön, volt olyan
év, hogy többet voltunk külföldön,
mint itthon. Még Azerbajdzsánban
is volt projektünk. Három éve Bulgáriában, Szlivenben építettünk egy
nagy koncertorgonát. Tehát nemcsak restaurálunk, hanem új orgonát
is építünk. Az intonálást, hangolást
is elvégezzük. Tudni kell, hogy a
romantikus orgonák egy teljes
szimfonikus zenekart „játszanak”.
Arra kell törekednünk, hogy minden regiszter szépen szóljon, minden regiszternek külön hangszíne
van, külön imitálják a hangszertípusokat.
– Ki mondja ki a végszót, hogy a
restaurálás után jó lett-e az orgona?
– Az orgonisták. A filharmóniának Molnár Tünde az orgonistája,
valószínű, hogy ő. Segesváron is

A Tükörterem is visszakapja
eredeti pompáját

A Kultúrpalotában folyó munkálatokról, amelyről már tájékoztattuk
olvasóinkat, megjegyezzük, hogy
európai uniós alapokból valósulnak
meg, és a Maros Megyei Tanács pályázata tette lehetővé. A munkálatok lefolyását is ők felügyelik. A
projekt keretében történik az épület
homlokzatának és tetőszerkezetének felújítása, valamint a Tükörterem restaurálása és a könyvtár
lépcsőházának, továbbá a külső
fémszerkezetek restaurálása.
– A Kultúrpalotán tíz évvel ezelőtt, Lokodi Edit Emőke tanácselnök idejében volt egy nagyobb
restaurálás, amikor a nagytermet, az
előcsarnokot, a folyosókat és a kistermet újították fel. Tíz év után sor
kerül a tetőjavításra, amire nagyon

Magyar Árpád orgonaépítő

Fülöp Tímea, a Kultúrpalota igazgatója a Tükörteremben

nagy szükség van. A Tükörterem
esetében a feltáró vizsgálatok során
kiderült, hogy az eredeti festés teljesen más, mint amit most látunk. A
restaurátorok szerint valamikor a
hetvenes években kerülhetett fel a
most látható szürke festés. A Tükörteremben a látogatók észrevehetik,
hogy az oszlopok eredetileg ezüstés világoszöld színűek voltak. A
plafonnak is más volt a festése, ami
sokkal jobban talált a terem hangulatához. A restaurálás nagyon hoszszas folyamat, két restaurátor
dolgozik, ami aprólékos kézi munkát jelent. Ez a projekt végéig,
2021-ig fog eltartani. Mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy ne zárjuk be a
Kultúrpalotát, ami logisztikailag nehézséget jelent, mert intézmények
működnek itt – a megyei könyvtár,
a múzeum és a filharmónia –, s a turisták számára is legyen látogatható.
A Tükörterem jobb oldali része el
van takarva, ott dolgoznak, viszont
az üvegablakos, homlokzati részt
továbbra is meg lehet tekinteni. A
hasonló épületeknél bevett szokás,
hogy a restaurálás idején 2-3 évre
bezárják az épületet – mondta Fülöp
Tímea, a Kultúrpalota igazgatója.
A Kultúrpalota nagyterme a turisták előtt nincs bezárva, az első
szintről lehet bejárni, és látható, hogyan zajlik az orgona restaurálása,
hiszen ott vannak a kivett sípok is.
Jelenleg a magyar művészeti galéria egy része zárva van, mivel a
termek fölött dolgoznak, viszont az
előteret – ami a Kultúrpalota folyosója volt – nemrégiben megnyitották, a folyosó falára képek kerültek,
s itt helyezték el a múzeum legrégibb szerzeményeit, például Körösfői-Kriesch Aladár Három gyermek
című képét.
A héten Nagy Sándor munkáiból
nyitnak meg kiállítást, ő tervezte a
Kultúrpalota üvegablakait.
– Prioritás, hogy a javítás jól haladjon, viszont a kultúra továbbra is
elérhető kell legyen – vélekedett az
igazgató.
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A Viitorul nyerte a Szuperkupát

1096.

Elsőként a labdarúgók léptek

Szerkeszti: Farczádi Attila

Egyelőre nagyon mély a csend a
Marosvásárhelyi CSM háza táján a
legtöbb szakosztály esetében, noha a
többi kosárlabda- és kézilabdacsapat,
a futsalosok sorra jelentik be az új
igazolásokat, de a röplabdacsapatok
és vízilabdázók felől is érkeztek már
hírek igazolásokról, keretfelújításról.
Noha már júliust írunk, és szép lassan
minden szakosztálynak meg kell kezdeni a felkészülést az új idényre, napról napra hiába várunk a hírekre, ezek
késlekednek. Ez leginkább a férfikosárlabda-csapat esetében furcsa, hisz
az előző években ilyenkor már 7080%-ban össze volt állva a keret.
A nyári szünet csendjét elsőként a
3. ligába feljutott labdarúgócsapat
törte meg, amely magasabb osztályokban edződött három labdarúgó
leigazolását jelentette be, azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy a következő
bajnokságban már a 2. ligát célozzák.
Elsőként az edzőváltás híre jelent
meg, végül is nem Ionel Ganea,

hanem Flaviu Şomfălean irányítja a
csapatot, aki a Medgyesi Gaz Metannál játszott labdarúgóként, legutóbb
pedig a helyi Sportlíceum ifjúsági
csapatát irányította.
Mint említettük, három játékos érkezését jelentette be a csapat hivatalos Facebook-oldala. Egyikük a
bőséges tapasztalattal rendelkező
Marius Chindriş, az Aradi UTA volt
csapatkapitánya, aki az előző idényt
a Petrolul Ploieşti csapatában töltötte.
Ugyancsak rendszeresen játszott a 2.
ligában Darius Buia, aki többek között az Academica Clinceni, az UTA
és az FC Snagov játékosa volt. Végül
a harmadik igazolás egy visszatérés.
Sebastian Bucur a megszűnt ASA játékosa volt, később Jászvásáron, a
Ştiinţa Miroslavánál játszott.
A labdarúgó 3. liga augusztus
utolsó hétvégéjén rajtol, a csoportbeosztást és a programot csak egy héttel
a rajt előtt közli a sportági szövetség.
(bálint)

A labdarúgó Szuperkupáért vívott mérkőzéssel szombat este megkezdődött a 2019-2020-as romániai
futballszezon: a kupagyőztes Viitorul 1-0-ra legyőzte a bajnok Kolozsvári CFR-t a ploieşti-i Ilie Oană
Stadionban vívott csatában.
Mindkét csapat az előző szezonban bevált játékosokra épített: az erdélyieknél senki sem volt kezdő a
hat friss igazolás közül, a konstancai csapatban is csupán egy, de
Gabriel Iancu korábban már játszott
a tengerparti együttesben. Gheorghe
Hagi, a Viitorul menedzsere ráadásul az U21-es Európa-bajnokságon
szerepelt öt játékosát nem nevezte a
találkozóra, köztük Ianis fiát sem,
hívta fel a figyelmet beszámolójában az NSO.
Az első félórában a Viitorul birtokolta és járatta a labdát a CFR térfelén, de a tizenhatos előtt mindig
Félbeszakadt
a medgyesiek mérkőzése
Félbeszakadt múlt héten a
Medgyesi Gaz Metan – Charlton
Athletic felkészülési labdarúgómérkőzés. A Szeben megyei 1.
ligás futballcsapat Spanyolországban találkozott az angol 2.
ligás alakulattal, és a botrány
akkor tört ki, amikor a játékvezető a 45. percben büntetőt ítélt
az angolok javára, akik akkor 10-ra vezettek. A szigetországi
klub honlapjának beszámolója
szerint a medgyesiek két játékosa, Marius Constantin és Valentin Creţu bántalmazták a bírót,
aki mindkettejüket kiállította.
Erre a Gaz Metan edzője, Edward
Iordănescu valamennyi játékosát
lehívta a pályáról, a mérkőzés így
nem folytatódhatott tovább – a
bíró azonban amúgy is véget vetett volna neki a történtek hatására,
jegyezte
meg
beszámolójában az angliai klub
krónikása. A Charlton Athletic
azért jelképesen még elvégezte a
büntetőt – Lyle Tylor természetesen belőtte.

A Barátság-kupáért játszottak – negyedszer

A klub közösségi oldalán megjelent felvételen mutatták be az új szerzeményeket

Czimbalmos Ferenc Attila

Rangos barátságos nemzetközi kispályás labdarúgótornát szervezett a marosszentkirályi sportbázison a
Fair Play Maros sportszervezet, amely a Maros megyei labdarúgásban aktívan tevékenykedő szakembereket tömöríti – a Marosvásárhely–Zalaegerszeg
Baráti Kör Társaság, valamint a Pro XXI. Sport- és
Kulturális Alapítvány elnökével, Cseh Gáborral. A
házigazda Fair Play Maros együttesén kívül – amely
két alakulattal vett részt a tornán – ott volt többek között a Zala megyei és a Beszterce-Naszód megyei sípmesterek csapata, továbbá a 36 éves korában,
2016-ban elhunyt Cristian Tătar egykori játékvezető
volt barátainak alakulata és nem utolsósorban a helyi
Sportlife, a SMURD és az Academica Transilvania
együttese is.
A körmérkőzéses (2x8 perces félidők) tornán a pontok és a gólkülönbség alapján dőlt el a végső sorrend.
Eredmények:
* A csoport: Cristi Tătar Barátai – Fair Play Maros
I 0-1, Sportlife – Bihar Megyei Játékvezetők 1-3, Fair
Play Maros I – Sportlife 3-7, SMURD Maros – Cristi

A tornagyőztes Sportlife csapata

Tătar Barátai 2-3, Sportlife – SMURD Maros 1-0,
Bihar Megyei Játékvezetők – Fair Play Maros I 1-1,
SMURD Maros – Bihar Megyei Játékvezetők 1-0,
Cristi Tătar Barátai – Sportlife 1-2, Bihar Megyei Játékvezetők – Cristi Tătar Barátai 3-3, Fair Play Maros
I – SMURD Maros 1-4;
* B csoport: Academica Transilvania – Fair Play
Maros II 1-2, Beszterce-Naszód Megyei Játékvezetők
– Fair Play Maros I 3-0, Fair Play Maros II – Beszterce-Naszód Megyei Játékvezetők 3-4, Academica
Transilvania – Szeben Megyei Játékvezetők 4-2, Beszterce-Naszód Megyei Játékvezetők – Academica Transilvania 3-0, Zala Megyei Játékvezetők – Fair Play
Maros II 2-0, Academica Transilvania – Zala Megyei
Játékvezetők 1-0, Szeben Megyei Játékvezetők –
Beszterce-Naszód Megyei Játékvezetők 3-1, Zala Megyei Játékvezetők – Szeben Megyei Játékvezetők 0-1,
Fair Play Maros II – Academica Transilvania 3-6.
Helyosztó mérkőzések:
* a 9-10. helyért: Cristi Tătar Barátai – Fair Play
Maros II 8-1;
* a 7-8. helyért: Fair Play Maros I – Zala Megyei
Játékvezetők 1-0;
* az 5-6. helyért: Bihar Megyei Játékvezetők – Szeben Megyei Játékvezetők
1-0;
* a 3-4. helyért: SMURD Maros –
Academica Transilvania 0-3;
* az 1-2. helyért: Sportlife – Beszterce-Naszód Megyei Játékvezetők 0-0
(7 méteres rúgások után) 3-1.
A torna végeredménye: 1. Sportlife, 2.
Beszterce-Naszód Megyei Játékvezetők,
3. Academica Transilvania, 4. SMURD
Maros, 5. Bihar Megyei Játékvezetők, 6.
Szeben Megyei Játékvezetők, 7. Fair
Play Maros I, 8. Zala Megyei Játékvezetők, 9. Cristi Tătar Barátai, 10. Fair Play
Maros II.
A szervezők a torna legjobb játékosának Bucin Iuliant (Sportlife) választották, míg a sportszerűségi Czegő
Ildikó-díjat Rózsás Rita (Zala Megyei
Játékvezetők) vehette át.
Minden csapat kupát, oklevelet kapott, a játékosok nyakába egyforma
érmek kerültek.

elakadtak a támadásai. A CFR edzője, Dan Petrescu menet közben
alakította át csapata szerkezetét, és
amikor fél óra után a jobbszélső,
Ciprian Deac bement középre, csapata letámadása azonnal hatékonynyá vált. Szünet előtt két hatalmas
helyzetet is kihagyott a bajnok:
Bilel Omrani csúsztatott fejese alig
ment mellé, majd közeli lövését
bravúrral védte Tordai Árpád.
A második félidő is hasonlóan indult, a Viitorul kezdeményezett, de
a nagyobb helyzetek kolozsvári oldalon adódtak. Tordai előbb Deac,
majd Andrei Mureşan fejesét hárította, a túloldalon a csereként beálló
Andreas Calcan lapos lövését kellett
kitolja Giedrius Arlauskis, a CFR
hálóőre, majd Mihai Bordeianu
mentésénél kezezést és büntetőt
reklamáltak a Viitorul játékosai.
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Fotó: DigiSport

A mérkőzés egyetlen gólja némileg váratlanul érkezett a 86. percben:
Andrei Artean lecsapott egy rövid
kolozsvári felszabadításra, és 30 méterről kapásból, félmagasan a kapu
jobb oldalába lőtte a labdát (0-1).
Az időkrízisbe kerülő CFR a
végjátékban kapusát is felvitte az ellenfél kapuja elé, és a 94. percben
meg is volt az esélye az egyenlítésre, de Deac lövése után a jobb
kapufáról levágódó labdát a vonalon el tudta csípni Tordai.
A Viitorul története során először
nyerte meg a Szuperkupát, az alig
tíz éve alapított klubnak a 2017-es
bajnoki cím és a tavaszi kupagyőzelem után ez a harmadik trófeája.
A CFR-nek nem volt ideje búslakodni, hiszen vasárnap már Kazahsztánba repült, az Asztana elleni,
keddi Bajnokok Ligája-selejtezőre.

A harmadikat megnyerte a Sepsi OSK
3-1-re nyert a Sepsi OSK a Topolyai SC ellen Felcsúton. A román
és a szerb labdarúgó-élvonal csapatai rövid idő alatt harmadik alkalommal csaptak össze a felkészülési időszakban. A székelyföldi alakulatnak az első mérkőzés 2-2-es döntetlenje és a másodikon elszenvedett
1-0-s veresége után sikerült egy győzelmet is elkönyvelnie: a Sepsi
OSK ezúttal 3-1-re nyert. A kovásznaiak az első félidőt 2-1-es előnnyel
tudták le, majd a második játékrészben egy újabb gólt szerezve be is
biztosították sikerüket. A székelyföldiek gólszerzői Vaşvari, Fülöp és
Dumiter voltak.

Győztes mérkőzéssel nyitotta
meg új stadionját a Vasas

Raduly József, a Vasas egykori játékosa elvégzi a kezdőrúgást a Vasas FC – FC DAC 1904 labdarúgó-mérkőzésen a Vasas új Illovszky Rudolf Stadionjának avatóünnepségén, a Fáy utcában
2019. július 5-én.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Vasas labdarúgócsapata 2-0-ra
nyert a Dunaszerdahelyi AC együttese ellen az új Illovszky Rudolf Stadion pénteki hivatalos nyitómérkőzésén.
Az összecsapás előtti programsorozat már kora délután kezdetét
vette: a pályán öregfiú-mérkőzés, illetve a szurkolók, a Vasas Kubala
Akadémia növendékei, a kisorsolt
drukkerek, a klub szakosztályainak
képviselői, támogatói, valamint a
színészválogatottból összeállt vegyes csapatok találkozója vezette fel
az este főmeccsét, az NB II-es Vasas
és a szlovák első osztályú, az Európa-liga csütörtöki első selejtezőkörére készülő Dunaszerdahely közötti
összecsapást.
A találkozó előtt a Vasas kétszeres
olimpiai bajnok kardvívója, Szilágyi
Áron nyitotta meg hivatalosan az új
arénát, amelynek kezdőrúgását a jelenlegi legidősebb magyar válogatott
labdarúgó, a Vasas örökös tiszteletbeli elnöke, a 92 éves Raduly József
végezte el.
A találkozó első félidejének első
fele DAC-fölényt hozott, a vendé-

geknek több veszélyes távoli lövése
is volt, egy ízben a felső léc mentette
meg a hazaiakat a góltól. A huszadik
perc után éledezett a Vasas, szép akciókat vezetett, de az utolsó passzba
vagy a befejezésbe mindig hiba csúszott, így gól nélküli döntetlennel vonultak be az öltözőbe a csapatok.
A szünetben két játékos kivételével teljes kezdőjét lecserélte Szanyó
Károly, a hazaiak vezetőedzője, de a
meccs képében így sem állt be jelentős változás: jobbára mezőnyjáték
zajlott, amelyből a DAC vezetett
több gólveszélyes támadást. A Vasas
a 78. percben Birtalan Botond tizenegyesből szerzett góljával megszerezte első találatát új otthonában,
majd bő tíz perccel később az ő távoli lövéséből a másodikat is. Mivel
a DAC játékosai a legnagyobb gólszerzési lehetőségekből sem tudtak
betalálni, a Vasas megnyerte stadionavató mérkőzését.
Az új Illovszky Rudolf Stadiont
2017 márciusában kezdték el építeni, a beruházás költsége 8,130 milliárd forint volt.
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Copa América: Három gól, két piros –
botrányos meccsen argentin siker

Argentína izgalmaktól és balhétól nem
mentes mérkőzésen 2-1-re legyőzte a címvédő
Chilét a Brazíliában zajló labdarúgó Copa
América 3. helyről döntő találkozóján.
A Copa América legutóbbi két döntőjének
a párosítása ismét összejött, igaz, ezúttal csak
a harmadik helyért mérkőzhettek meg a felek.
A kezdőrúgás előtt talán senki sem számított
arra, hogy az összecsapást ezúttal szó szerint
kell venni, ám a csapatok és főleg a játékvezető tett róla, hogy ne a játékról maradjon emlékezetes a találkozó, számolt be az NSO.
Nem mondhatni, hogy hatalmas iramban
kezdődött a mérkőzés, az argentinok azonban
tettek róla, hogy ne maradjunk gól nélkül az
első negyedórában: Lionel Messi szemfülesen
gyorsan végezte el a felezővonalnál megítélt
szabadrúgást, kiugratásával Sergio Agüero a
kapuig sprintelt, Gabriel Arias mellett is megtolta a labdát, majd az üres kapuba lőtt (1-0).
Chilének ekkor nyíltabb játékra kellett volna
váltania, ehhez képest néhány perc leforgása
alatt még nagyobb gondban találta magát az
előző két kiírás győztese: előbb Alexis Sánchezt kellett lecserélni sérülés miatt, majd a
tornán először kezdő Paulo Dybala remek
mozdulattal gólra váltotta Giovani Lo Celso
passzát (2-0).
Ekkor már mutatkoztak jelei a chilei idegek
gyengeségének, Gary Medel a felezőnél szabálytalankodott Messivel szemben, s bár már
ezt is heves reklamálással fogadták Arturo Vidalék, az igazi cirkusz csak ezután következett. A 37. percben ismét összeakaszkodott a
két futballista, Medel fedezte ki a labdát az
alapvonalon túlra, majd lökdösődésbe kezdett
az argentinnal, Mario Alberto Díaz de Vivar
játékvezető pedig nem gondolta túl, a VAR
igénybevétele után Medelt és meglepetésre a
konfliktusban passzív Messit is kiállította –
hozzá kell tenni, a chilei csapatkapitány piros
lapja is túlzásnak tűnt.
Az első félidőben még csak kapura lövéssel
Eredményjelző
Labdarúgó Copa América:
* elődöntő: Brazília – Argentína 2-0,
Chile – Peru 0-3;
* a 3. helyért: Argentína – Chile 2-1;
* döntő: Brazília – Peru (lapzárta után).

sem
kísérletező
Chile
innentől
kezdve minden alkalmat megragadott
a balhézásra, bár
ebben az argentin
csapat is partnere
volt. Lionel Scaloni
együttese többször is
lezárhatta volna a
meccset,
Dybala
rögtön a gólja után
könnyebb helyzetből
kapu mellé lőtt, míg
a szünet után vagy
Arias védett bravúrral, vagy az utolsó
argentin passzokba
csúszott hiba.
A túloldalt Chile
megkapta az esélyt,
hogy megszakítsa
története eddigi leg- Lionel Messi nem értette, miért állítják ki. Fotó: AFP
hosszabb góltalansági
sorozatát a Copa Américán (három meccse volt látványos esések és kihagyott lehetőségek
gólképtelen, erre 1922 óta nem volt példa), és mellett gólt már nem jegyezhettünk fel, így
Vidal élt is az eséllyel, értékesítve a VAR-ozás Argentína lett a bronzérmes. A mérkőzés mégsem emiatt, hanem a játékvezető ténykedéséután megítélt tizenegyest (2-1).
Mindez azonban csak szépségtapasz volt, a nek „köszönhetően” marad emlékezetes.

Messi kiakadt, nem vett részt az éremátadáson,
és korrupt tornát emlegetett, amit „úgyis Brazília nyer”

Lionel Messi, az argentin labdarúgó-válogatott sztárja korrupt játékvezetésről beszélt a
2019-es Copa América kapcsán – a 32 éves támadó szerint csak Brazília nyerheti meg a
tornát.
Miután Argentína viharos körülmények között 2-1-re legyőzte Chilét szombat este, a
Copa bronzmérkőzésén – a találkozón a játékvezető Gary Medelt és Messit is kiállította
(lásd beszámolónkat) –, a Barcelona klasszisa nem vett részt az éremátadáson, amit meg is
indokolt: kiakadt, korruptnak nevezte a játékvezetők ténykedését a tornán, rámutatva, hogy
az egész eseményen Brazília malmára hajtják a vizet.
„Nem kell részt vennünk abban a korrupcióban, amit elszenvedtünk ezen a tornán – idézi
Messit az As. – Továbbjuthattunk volna, de nem engedték, hogy ott legyünk a döntőben. A
lényeg, hogy a csapat végül is jól teljesített. Talán az egész előre el volt rendezve, és azért
szenvedtem el a történteket, amit az imént mondtam.”
Az argentin támadó hozzátette, hogy Medel mindig a határon játszik, de úgy véli, a vitatható kiállításnál neki és a chilei védőnek is sárgát kellett volna kapnia. „Az egész tornán
nyomják Brazíliát, de a döntőben remélhetőleg már nem befolyásolja a játékvezető és a
VAR a dolgokat, hagyják, hogy Peru futballozhasson, bár szerintem ez valószínűtlen.”

Gyökeres változás
a teremlabdarúgó-bajnokságban

Bálint Zsombor

RÖVIDEN

de inkább négy nagyon jó képességű belföldi
U23-as játékosra van szükség, és egész egyszerűen nincs ennyi a piacon. Amiből egyenesen következik, hogy minden egyes fiatal játékosnak
igencsak felment az ára, a bajnokságra törő csapatok egymást túllicitálva próbálják megszerezni
a legjobbakat, közöttük a marosvásárhelyi klub
több játékosát. Miközben a CSM futsalszakosztálya arra vár, hogy legyen véglegesített költségvetése, közben elveszítheti legjobb neveltjeit.
A 23 éves szabálynak megfelelő játékosok
megkülönböztető karszalagot kapnak, és a tartalék
játékvezetők és az ellenőr feladata ellenőrizni,
hogy végig legyen karszalagos játékos is a pályán.
Az elképzelés szerint egyébként az új bajnokságban is tíz csapat indul az 1. ligában, közöttük
a Marosvásárhelyi CSM, és a javaslat a jelenlegi
rájátszási rendszer megőrzése. Ennek értelmében
az első hat helyezett folytatja a bajnoki címért, két
hármas csoportban, míg az 7-10. helyezettek a kiesés ellen küzdenek. A benevezési határidő július
31., amit az előző évek tapasztalata szerint valószínűleg meghosszabbítanak egy-két héttel. Ezt
követően a csapatvezetők ülésén döntenek véglegesen a lebonyolítás módjáról. A bajnokság vélhetően szeptember első hétvégéjén kezdődik.

A csapatvezetők és a labdarúgó-szövetség szakembereinek ülésén fontos módosításokat vezettek
be a teremlabdarúgó 1. liga 2019-2020-as kiírásában, amelyek gyökeresen változtatják meg a pontvadászatot. Az ősztől ugyanis kötelező lesz egy 23
év alatti, román állampolgárságú játékos szerepeltetése állandó jelleggel a mérkőzések folyamán.
Eddig csak azt tette kötelezővé a szabály, hogy a
nevezett keretben legyen egy 21 évnél fiatalabb játékos, aki azonban akár egész mérkőzésen a kispadon maradhatott. Továbbá hatról öt főre
csökkentették az egy mérkőzésre nevezhető idegenlégiósok számát, míg a 2020-2021-es idénytől
már csak négy külföldit használhatnak a csapatok.
Egyébként az utóbbi években azok a klubok nyertek bajnokságot, amelyek a legjobb külföldieket
tudták szerződtetni.
Igaz, a nagypályás fociban is van korhatáros játékosokra vonatkozó szabály, ott azonban a tíz
mellett van egy tizenegyedik, akit így könnyebben
segíthetnek a tapasztaltabbak, a teremfociban
azonban, amennyiben a négy mezőnyjátékos között van egy gyengébb, a többiek
szintjétől elmaradó láncszem, annak
azonnali negatív következményei lehetnek, hiszen minden labdaveszteség potenciális gólhelyzet az
ellenfélnek. Továbbá a teremlabdarúgásban évekig hanyagolták a fiatalok nevelését, gyakorlatilag a
nagypályán plafonálódott, átcsábított focisták tanultak bele már felnőttként ebbe a gyökeresen
különböző műfajba. Először Marosvásárhelyen, majd Székelyudvarhelyen
kezdtek
kifejezetten
teremfocistákat nevelni már ifjúsági
korban, máshol csak szórványosan,
így sikerült például a CSM-nek a
City’ustól megörökölt fiatalokkal
megnyerni a 2. ligát. Most viszont,
hogy a fiatalok használata kötele- Az ősztől kötelező lesz egy 23 év alatti, román állampolgárságú játékos szerezővé vált, minden keretben három, peltetése állandó jelleggel a mérkőzések folyamán. Fotó: Nagy Tibor

* A Chelsea labdarúgócsapatánál
Frank Lampardot nevezték ki vezetőedzőnek. A londoni együttes csütörtökön
jelentette be, hogy három évre szóló
megállapodást kötött a klub korábbi legendás játékosával.
* Gianluigi Buffon egyéves párizsi kitérő után visszatért a Juventus labdarúgócsapatához. A 41 éves hálóőr – aki
2001 és 2018 között védte a Juve kapuját
– egyéves szerződést írt alá a klubbal,
mely 1,5 millió eurót fizet neki a
2019/2020-as szezonra. A 176-szoros
válogatott Buffon tavaly nyáron a Paris
Saint-Germainhez igazolt, ám június 5én bejelentette, nem hosszabbítja meg
szerződését a francia bajnokkal, amelyben 25 mérkőzésen szerepelt. Sajtóhírek
szerint a világbajnok kapus szeretné
megdönteni az AC Milan-legenda Paolo
Maldini Serie A csúcsát, így a szerződésében van egy olyan záradék, miszerint
legalább nyolc bajnokin védenie kell:
Maldini 1985 és 2009 között 647 alkalommal lépett pályára az olasz élvonalban, Buffon 640-nél tart.
* Labdarúgó Bajnokok Ligája, előselejtező, elődöntő: Tre Penne (San Marinó-i) – FC Santa Coloma (andorrai)
0-1, Feronikeli (koszovói) – Lincoln Red
Imps (gibraltári) 1-0; döntő: Feronikeli
(koszovói) – FC Santa Coloma (andorrai) 2-1. A Feronikeli a BL-selejtezőben,
a másik három csapat az Európa-liga selejtezőjében folytatja.
* Labdarúgó-Európa-liga, előselejtező, visszavágó: Cardiff MU (walesi) –
Progres Niederkorn (luxemburgi) 2-1,
továbbjutott: a Progres Niederkorn, 2-2es összesítéssel, idegenben szerzett több
góllal; UE Engordany (andorrai) – La Fiorita (San Marinó-i) 2-1, tj.: az UE Engordany, 3-1-gyel; NSÍ (feröeri) –
Ballymena United (északír) 0-0, tj.: a
Ballymena United, 2-0-lal; Europa FC
(gibraltári) – UE Sant Juliá (andorrai) 40, tj.: az Europa FC, 6-3-mal; Tre Fiori
(San Marinó-i) – KÍ (feröeri) 0-4, tj.: a
KÍ, 9-1-gyel; Cliftonville (északír) –
Barry Town United (walesi) 4-0, tj.: a
Cliftonville, 4-0-lal; St. Joseph’s (gibraltári) – FC Prishtina (koszovói) 2-0, tj.: a
St Joseph’s, 3-1-gyel.

Afrika-kupa: Bombameglepetés,
kiesett a házigazda Egyiptom!

A címvédő Kamerun után a házigazda Egyiptom is
kiesett a labdarúgó
Afrikai Nemzetek
Kupájáról: a nyolcaddöntő szombati
játéknapjának estéjén az egyiptomiak
1-0-ra
kikaptak
Dél-Afrikától,
amely a legjobb
nyolc között Nigériával találkozik.
A csoportkörből a csupán szerencsés harmadik
helyezettek egyikeként továbbjutó
Dél-Afrika a 85. Lorch (j) és Szalah csatája – a végén a dél-afrikai örülhetett. Fotó: AFP
percben szerezte
meg a győztes gólt: Thembinkosi Lorch tökéletesen kivitelezett ellencsapás végén
15 méterről a hazai kapuba lőtt.
A két csapat nagy csatát vívott egymással Kairóban, és hiába volt ott az egyiptomi együttesben a nem teljesen egészséges Mohamed Szalah, Európa egyik legrettegettebb támadója, a nagyobb helyzeteket a dél-afrikaiak alakították ki, és ha
Ahmed el-Senavi nem véd többször nagyot, már korábban eldőlhetett volna a
mérkőzés (0-1).
Egy kis statisztika: Egyiptom – 12 veretlenül megvívott meccs után – 1986 óta
először kapott ki hazai környezetben zajló Afrika-kupán. Az idei torna négy eddigi
kiesője közül az egyiptomi válogatott a harmadik, amelyik egyetlen gólt sem kapott a csoportkörben; előtte Marokkó és Kamerun is így járt.
Eredményjelző

* Afrikai Nemzetek Kupája, nyolcaddöntő: Marokkó – Benin 1-1, büntetőrúgásokkal 1-4, Uganda – Szenegál 0-1, Nigéria – Kamerun 3-2, Egyiptom –
Dél-Afrika 0-1; Madagaszkár – Kongói DK (lapzárta után), Algéria – Guinea
(lapzárta után), Mali – Elefántcsontpart (ma 19 órától), Ghána – Tunézia (ma
22 órától).
* CONCACAF Arany Kupa, elődöntő: Haiti – Mexikó 0-1, Jamaica – Egyesült Államok 1-3; döntő: Mexikó – Egyesült Államok (ma hajnalban játszották).
* Női labdarúgó-vb, elődöntő: Egyesült Államok – Anglia 2-1, Hollandia –
Svédország 1-0; a 3. helyért: Anglia – Svédország 1-2; döntő: Egyesült Államok – Hollandia (lapzárta után).
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Zárult a Transilvania Multisport Triatlon
Európa-bajnokság

A brit Katrina Rye, illetve az orosz Andrej
Brjukhankov nyerte a Középtávú triatlon Európa-bajnokságot, amelyet a Transilvania Multisport Triatlon Európa-bajnokság keretében
tegnap rendeztek Erdőszentgyörgyön, valamint
a Bözödi tavon. Ezzel zárult a több mint egy
héten át zajló Maros megyei sporttalálkozó.
A női elitkategóriában Ewei Bugdol (lengyel)
kapta az ezüstérmet és Lilija Baranovszka
(ukrán) a bronzot. A férfiaknál Brjukhankov mögött a portugál Filipe Azevedo érkezett másodikként és a szlovén Domen Dornik lett a harmadik.
A hazai versenyzők közül Boga Balázs aranyérmes lett a 18-19 évesek korosztályában, Mihai
Vigariu (35-39) és Răzvan Ene (45-49) pedig Szokatlan helyszínen, a Transilvania Motor Ringen zajlott a standard duatlon
Fotó: Transilvania Multisport Triatlon Európa-bajnokság
bronzérmet érdemelt ki az eredményével, adták Európa-bajnokság.
Három román érmet az Aquatlon Európa-bajnokhírül tegnap délutáni tájékoztatójukban a szervezők.
Az amatőrök számára kiírt Aquabike Európa-baj- ságon is jegyeztünk. A marosvásárhelyi Víkendtelenokságon Románia két aranyérmet számlált: az egyi- pen pénteken tartott kontinentális versenyen Daniel
ket a 18-19 éveseknél versenyző Rogoz Lőrincz Erik, Nistoroiu a másodfokú parasport kategóriában aranya másikat a 20-24 évesek mezőnyében rajthoz állt érmet, Antoanela Manac (nők, elit) ezüstöt, Cătălin
Andreea Teodora Bălan révén. Összejött egy ezüst és Romas (ifjúsági, fiúk) bronzérmet szerzett.
Magyar színekben Kropkó Márta, Peszleg Domiegy bronz is, előbbit Menyhárt Zsuzsa, utóbbit Adrian
nika, illetve a már korábban is többször az érmesek
Bianu szerezte meg.
A standard duatlon Európa-bajnokságon a román között szerepelt Czene Gábor, valamint Mocsári
csapat tagjai közül hárman állhattak dobogóra. A szo- Bence alakított kiemelkedőt.
Az Aquatlon Európa-bajnokság eredményei:
katlan helyszínen, a Transilvania Motor Ringen rendezett versenyen Dumitrel Safca (18-19 évesek) és
* női elit: 1. Bianca Seregni (olasz), 2. Antoanela
Lupuj Noémi (30-34) a legfelső fokra, Terebesi István Manac (román), 3. Kropkó Márta (magyar);
(25-29) a középsőre léphetett fel.
* férfi elit: 1. Ognjen Sztojanovics (szerb), 2. Andrea Secchiero (olasz), 3. Alexander Brjukhanov
(orosz);
Triatlon: A franciák megvédték címüket
* U23, nők: 1. Valentina Molkanec (ukrán), 2. Tavegyes váltóban
A francia triatloncsapat megvédte címét a Ham- mara Makszijanova (orosz), 3. Szofija Prijma (ukrán);
* U23, férfi: 1. Alexis Kardes (francia), 2. Mikita
burgban vasárnap megrendezett vegyesváltó-világbajnokságon. Az Emilie Morier, Léo Bergere, Katszjaneu (fehérorosz), 3. James Edgar (ír);
Cassandre Beaugrand, Vincent Luis összeállításban
* ifjúsági, lányok: 1. Bianca Seregni (olasz), 2.
versenyző franciák 1:20:18 óra alatt teljesítették a Kropkó Márta (magyar), 3. Peszleg Dominika (matávot, és nagy csatában végeztek az első helyen a gyar);
német, valamint a tavaly még ezüstérmes ausztrál
* ifjúsági, fiúk: 1. Vitalij Vorontszov (ukrán), 2.
csapat előtt.
Olaf Jan Bosscher (holland), 3. Cătălin Romas
A 16 váltót felvonultató mezőnyben három egység nem ért célba. A vegyes váltó 2020-ban Tokió- (román);
* parasport, 2. fokú: 1. Daniel Nistoroiu (román);
ban mutatkozik be az olimpia műsorán.
* parasport, 3. fokú: 1. Joaquin Carrasco (spanyol);
A tervek szerint a magyar csapat is indult volna
* parasport, 4. fokú: 1. Czene Gábor (magyar);
a megmérettetésen, de szombaton – amikor a vb-so* parasport, 5. fokú: 1. Mocsári Bence (magyar),
rozat egyéni versenyét rendezték – Bicsák Bence
kerékpározás közben elesett, és annyira megsérült, 2. Ernestas Cesonis (litván);
* parasport, 6. fokú: 1. Alberto Ceriani (olasz).
hogy nem tudta vállalni az indulást. Mivel pótember
A Transilvania Multisport Triatlon Európa-bajnoknem utazott a csapattal, a magyarok kénytelenek
ság záróünnepségét vasárnap este a marosvásárhelyi
voltak visszalépni.
várban rendezték.

Autóversenyzők a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának
meghívottja a Marosvásárhelyi CSM három autóversenyzője. Turzai Dánielt, Ioan Boroşt és Domokos Sándort az eddigi sikerekről és nehézségekről Szucher Ervin faggatja.

Tanászi Norbert Európa-bajnok lett

Aranyérmet szerzett a nyárádszeredai Tanászi Norbert a június 26–
29. között Prágában rendezett
Shinkyokushin Karate ifjúsági Európa-bajnokságon, a 17-18 éves
korcsoportban. A marosvásárhelyi
Tiger Budo Sportklub harcosa további két csapattársával, illetve az
ugyancsak vásárhelyi Kio Fighters
klub két tagjával kapott meghívást
a román válogatottba.
Tanászi pénteken lépett küzdőtérre, ahol a 16 fős mezőnyben egyegy ukrán, lengyel, román, magyar
ellenfél legyőzése után mérhette
össze tudását a 65 kg alatti súlycsoportban egy lengyel sportolóval,
akinek legyőzésével megszerezte
első Európa-bajnoki címét. „Nagyon örülök, már öt éve ez a cél, és
most összejött” – nyilatkozta lapunknak a 18 éves fiatalember, akinek sikeréhez nemcsak a hazai
sportági szövetség gratulált, de múlt
vasárnapi hazatértekor a vásárhelyi
klub vezetői és harcosai is virággal,
tortával fogadták, és természetesen
szülei és testvére is osztozott vele
az örömteli pillanatokban.
Tanászi Norbert hét éve űzi ezt a
sportot a marosvásárhelyi klub kötelékében, eddig négy Eb-n, egy vbn és két nemzetközi versenyen
szerepelt a román válogatott színeiben. A hazaérkezését követő napokat pihenéssel töltötte, majd
övvizsgára készül, legközelebb

Fotó: Román Kyokushin Karate Szövetség

csak az ősz folyamán következhet
egy hazai vagy nemzetközi verseny.
Jövő évben ismét küzdőtérre lépne
Európa-bajnokságon, ezúttal már a
19-20 évesek korcsoportjában.
Románia a prágai Shinkyokushin
Karate ifjúsági Európa-bajnokságon
28 versenyzővel vett részt, összesen
három aranyat és hét bronzérmet
gyűjtött be, amivel az éremtáblázat
hatodik helyét foglalta el. Ezenkívül Anthony Ochian a legjobb
technikáért járó díjat érdemelte ki,
míg Andreea Merca kijutott a tokiói
vb-re. (gligor)
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Nem jutott olimpiai selejtezőbe
a magyar válogatott

A magyar női kosárlabda-válogatott két vereséggel zárta a szerb-lett
rendezésű női kosárlabda-Európabajnokságot. Előbb a negyeddöntőben maradt alul Nagy-Britanniával
szemben, majd az alsóházi rájátszásban kikapott Belgiumtól, így
hetedik lett, és nem jutott ki az
olimpiai selejtező tornára.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) elnöke szerint a magyar válogatott
túlteljesítette a várakozásokat.
„Erősebb csapatunk volt, mint gondoltuk, a tervezés ugyanis onnan indult, hogy ha a csoportból
továbbjutunk, az már komoly eredmény – értékelt Szalay Ferenc vasárnap az MTI-nek. – Az, hogy első
helyen zártunk, már várakozáson
felül volt, utána a csapaton látszott,
hogy a nemzetközi rutint még meg
kell szerezni. A többi csapaton
pedig az látszott, hogy megvan már
ez a rutinjuk, és ennyivel előttünk
vannak. A britek ellen már nagyon
komoly volt a tét és a teher, ami lenyomta a lányokat. El kell gondol-

Eredményjelző
Női kosárlabda-Európa-bajnokság, egyenes kieséses szakasz:
* nyolcaddöntő: Olaszország –
Oroszország 54:63, Belgium –
Szlovénia 72:67, Nagy-Britannia
– Montenegró 92:71, Svédország
– Lettország 77:62;
* negyeddöntő: Spanyolország –
Oroszország 78:54, Nagy-Britannia – Magyarország 62-59, Franciaország – Belgium 84:80,
Szerbia – Svédország 87:49;
* az 5-8. helyekért: Oroszország –
Svédország 52:57, Belgium – Magyarország 72:56;
* elődöntő: Spanyolország – Szerbia 71:66, Franciaország – NagyBritannia 63:56.

kodnunk azon, hogy miként tudjuk
levenni ezt a terhet a vállukról, mert
a közvélemény egy része azt gondolta, hogy azzal, hogy van esélyünk az olimpiai selejtezőre, akkor
az már meg is van. Valljuk be, ez
nagyon nagy falat lett volna” – jelentette ki Szalay Ferenc.

Határ Bernadett (b), a magyar és Kyara Linskens (j), a belga válogatott játékosa a női kosárlabda-Európa-bajnokság olimpiai selejtező alsóházi rájátszásában (az 5-8. helyért) a Belgrád
Arénában 2019. július 6-án.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Azarenka legyőzésével
nyolcaddöntőbe jutott Halep Wimbledonban

Nyolcaddöntőt játszhat Simona Halep a wimbledoni teniszbajnokságon, miután a pénteki harmadik
fordulóban 6:3, 6:1-re legyőzte a fehérorosz Victoria
Azarenkát. A világranglista-hetedik romániai játékos
egy óra és hét perc alatt nyerte meg a két volt világelső csatáját.
Azarenka (WTA-40.) kezdte jobban a találkozót,
és egy brék után 3:1-re vezetett, ezt követően azonban
a román megnyert zsinórban öt játékot, 6:3-ra hozva
az első szettet. A második játszmában sem talált ellenszert a fehérorosz Halep játékára, aki ezt a szettet
6:1-re nyerte: kilenc ki nem kényszerített hibájával
szemben ellenfele 33-at számlált, emellett Azarenkának három kettős hibája is volt, Halepnek egy sem.
A wimbledoni bajnokságon női egyesben főtáblára
került román teniszezők közül csak Halep maradt versenyben, miután Monica Niculescu csütörtökön 7:5,
6:0-s vereséget szenvedett a belgiumi Elise Mertenstől, a többiek már korábban kiestek.
Búcsúzott a címvédő német Angelique Kerber is,
továbbment viszont a 11. kiemelt amerikai Serena
Williams, az 1. számú favorit ausztrál Ashley Barty,
a belga Mertens (6:2, 6:7, 6:4 a 15. számú kiemelt,
kínai Vang Csiang ellen), a cseh Kvitová (6.) és a spanyol Suárez-Navarro (30.) is.
A női párosok versenyében Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic duója könnyed, 6:2, 6:2-es
sikerrel jutott a nyolcaddöntőbe szombaton. Az első
helyen kiemelt kettős az amerikai Jennifer Brady, Ali-

Fotó: YouTube

son Riske párossal találkozott, és saját adogatásait
magabiztosan hozva, két brékkel 33 perc alatt szettelőnybe került. A folytatásban sem hibáztak szervagémet Babosék, és ugyancsak kétszer vették el az
amerikai riválisok adogatójátékát, majd első mérkőzéslabdájukat kihasználva lezárták a 29 perces második játszmát, valamint az alig több mint egyórás
mérkőzést. A mai nyolcaddöntőben az első helyen
rangsorolt magyar, francia kettős az Alize Cornet,
Petra Martic francia, horvát duóval találkozik.
A férfi egyesek küzdelmében Fucsovics Márton
három és fél órás küzdelemben kikapott Fabio Fogninitől a 2. fordulóban. Az ötszettes mérkőzésen a
torna 12. kiemeltje 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3-ra nyert.
Nem sokáig örülhetett sikerének, hiszen a következő
körben szombaton három szettben alulmaradt az amerikai Tennys Sandgrennel szemben. Kudarcos szereplése olyannyira frusztrálta a világranglistán 10. helyen
álló olaszt, hogy a második szettben kikelt magából,
„robbanhatna itt egy bomba” – motyogta magában.
Az esetről Ben Rothenberg, a New York Times újságírója twittelt a közösségi oldalán. A meccs után
Fognini elnézést kért, és azt mondta, nem úgy gondolta, amit mondott...
Nem bukott ugyanakkor Roger Federer, a svájci
három szettben, 6:1, 7:6, 6:2-re legyőzte a brit Jay
Clarke-ot a második körben, majd a harmadikban
ugyancsak háromszettes meccsen lépett túl a francia
Pouille-on, az eredmény 7:5, 6:2, 7:6 (7-4). A 37 éves
svájci sztár a sportág történetében elsőként
350. egyéni Grand Slam-mérkőzését nyerte
meg szombaton. A harmadik helyen kiemelt
Rafael Nadal négy játszmában, 6:3, 3:6, 7:6,
7:6-ra nyert Nick Kyrgios ellen, rendkívül
magabiztosan győzte le Jo-Wilfried Tsongát.
Búcsúzott viszont két jól szerváló játékos, a
9. helyen kiemelt, tavaly elődöntős amerikai
John Isner, valamint a 13.-ként rangsorolt
horvát Marin Cilic. Előbbi már 2:1-es
szettelőnyben volt, ám kikapott a kazah Mihail Kukuskintól, aki a következő körből is
továbbjutott a világranglista-33. német
Struff elleni négyjátszmás sikerével.
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Habsburg Ottó életművének tanulmányozása
érthetőbbé teszi a 20. század történelmét

Habsburg Ottó életművének
tanulmányozása érthetőbbé
teszi a 20. század történelmét – mondta Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes
csütörtökön Pannonhalmán,
a Páneurópai Unió egykori elnöke halálának nyolcadik évfordulóján rendezett megemlékezésen.

Semjén Zsolt a Pannonhalmi
Főapátságban mondott beszédében
kiemelte: a magyar nemzet nem
felejtheti el Habsburg Ottónak,
hogy a bajor kereszténydemokraták (CSU) politikusaként „egy emberöltőn keresztül” minden évben
magyar nyelvű beszédet mondott
az Európai Parlamentben, jelezve,
hogy Magyarország szabad akaratából az Európai Unióban lenne,
ott, ahová Szent István-i öröksége
kötelezi, ahonnan „akarata ellenére csak a szovjet megszállás szakította ki”.
Habsburg Ottó hitet tett amellett
is, hogy az Európai Unió csak a
keresztény civilizáció kultúrkörében létezhet, ha pedig keresztény
örökségét megtagadja, akkor a
saját lelkét tagadja meg – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.
Hozzátette: Habsburg Ottó
egész életében ugyanazt az örökséget képviselte, mint Adenauer,
Schuman és De Gasperi, akik az
európai nemzetek sokszínűségére
és a keresztény civilizációra építették az Európai Uniót.
Semjén Zsolt arra is kitért: az
egyetemes magyarság hálás lehet
Habsburg Ottónak azért, ahogyan
képviselte a határon túli magyarokat, mert mindig szóba hozta az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki és a
kárpátaljai magyarság helyzetét.
Kiállt az európai nemzetek együttműködése mellett, de mindig hitet
tett a kisebbségek jogos védelme,
a kisebbségek autonómiája mellett
is. Azon az állásponton volt, hogy
amit egy nemzetnek vagy egy kisebbségnek, nemzetrésznek lehet
Európában, azt lehet a többinek is
– mondta.
A miniszterelnök-helyettes az
osztrák–magyar viszonyról szólva
úgy fogalmazott: 1867-ben a kiegyezés pontot tett „a történelmi viharokra”. Az uralkodóház és a
magyar nemzet között a nemzet

szabad akaratából létrejött a történelmi kiegyezés, mely után „soha
nem látott felvirágzás” indult el a
dualizmus idején. Az osztrák–magyar birodalom felbomlása utáni
helyzet azonban Semjén Zsolt szerint rosszabb lett a térségben élő
népeknek, mint amilyen az együttélés volt 1867 után.
Rámutatott: a Habsburg Ottó
Alapítvány segítségével Habsburg
Ottó gazdag életútja dokumentumainak kutathatósága sokkal jobban megérthetővé teszi a 20.
század történelmét.
Hozzátette: Habsburg Ottó keresztény értékrendje alapján a történelem viharaiban mindig tudta,
mi a helyes, keresztény válasz.
Tudta, hogyan kell ellentmondani
a barna diktatúrának és a vörös
diktatúrának is – hangsúlyozta
Semjén Zsolt.
A megemlékezésen Nagy István
kuratóriumi elnök ismertette a
2017-ben megalakult Habsburg
Ottó Alapítvány céljait. Elmondta:
elsődleges feladatuk Habsburg
Ottó szellemi és tárgyi örökségének méltó módon történő megóvása, egységes gyűjteménnyé
rendezése és kutathatóságának
biztosítása. Emellett Habsburg
Ottó munkásságát alapul véve egy
jövőbe néző európai eszmerendszer kiépítésének támogatására is
törekednek.
Gyűjteményük Habsburg Ottó
különböző nyelveken megjelent
politikai cikkeit, kiadott könyveit,
könyvgyűjteményét, továbbá az
államfőkkel, meghatározó politikusokkal történt beszélgetések

Brit miniszterelnök-választás

alapján készült tanulmányokat, az
Európai Parlamentben végzett
húszéves munkájának beszámolóit, újságcikkeket, személyes levelezéseit, tárgyait, kitüntetéseit és
fényképarchívumot is tartalmaz –
tette hozzá a kuratóriumi elnök.
A rendezvényen Prőhle Gergely, az alapítvány igazgatója tartott előadást, majd Várszegi
Asztrik apát emlékezett imával
Habsburg Ottóra a Pannonhalmi
Főapátságban elhelyezett szívurnájánál. Úgy fogalmazott: Habsburg Ottó „személyében a hitvalló
katolikus keresztényt, az európai
műveltségű politikust, a magyar
szívvel érző nagyszerű embert, jó
családapát tiszteltük”.
Habsburg Ottót, az utolsó magyar király és osztrák császár legidősebb fiát 98 éves korában,
2011. július 4-én érte a halál. A
Habsburg-ház utolsó trónörököse,
IV. Károly fia – aki a 60-as években lemondott trónigényéről – németországi
otthonában,
a
Starnbergi-tó
partján
fekvő
Pöckingben hunyt el. Szívurnáját
– kérésére, mert egykor bencés diákként tanult – Pannonhalmán, a
főapátság bazilikájának altemplomában, földi maradványait pedig
Bécsben helyezték örök nyugalomra.
A politikus a bajor Keresztényszociális Unió képviselőjeként
1979-től húsz éven át volt tagja az
Európai Parlamentnek. A Páneurópai Uniónak 31 éven át volt az elnöke, haláláig a szervezet
tiszteletbeli elnöki posztját töltötte
be.

Nem akart fundamentalista
terroristát játszani Rami Malek

Rami Malek, a Bohém rapszódia Oscar-díjas színésze kikötötte, hogy csak akkor játssza
el az új James Bond-film főgonoszát, ha annak nincsenek
sem ideológiai, sem vallási indítékai, mert nem akar fundamentalista terroristát alakítani.

A 38 éves egyiptomi származású
színész a film rendezőjével, Cary
Fukunagával is beszélt azelőtt,
hogy áprilisban igent mondott volna
a szerepre. „Elmondtam, hogy nem
azonosíthatjuk a karaktert semmiféle ideológiai vagy vallási alapú
terrorizmussal. Ilyesmivel nem tudnék szórakoztatni, úgyhogy ha ezért
választottak volna, akkor inkább ne
számoljanak velem” – idézte fel a
New Yorkban készült interjúban,
amely a Daily Mirror és a Daily
Express című brit napilapban jelent
meg.
Fukugana azonban megnyugtatta, hogy a Bond-film főgonosza
nem fundamentalista terrorista lesz,
teljesen más az elképzelése.
Malek arról is beszélt, hogy
nagyszerű szerepet kapott a 2020
áprilisában debütáló, egyelőre cím
nélküli, 25. Bond-filmben, és a forgatókönyvírók szokás szerint megint rendkívül jó munkát végeztek,
ráéreztek, hogy a nézők pontosan
mit várnak egy ilyen mozitól – számolt be róla a BBC News.
Az általa alakított karakterről
annyi derült ki a hivatalos közleményből, hogy egy olyan titokzatos

Nem blöff a megállapodás nélküli kilépés lehetősége

Boris Johnson brit miniszterelnök-jelölt közölte egy vasárnapi interjúban, hogy nem
blöff, amikor arról beszél,
hogy kormányfőként akár a
brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő
megállapodás nélkül is kiléptetné Nagy-Britanniát az Európai Unióból.

A volt brit külügyminiszter, London egykori polgármestere a kormányzó Konzervatív Párt vezetői
tisztségéért hivatali utódjával, Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszterrel verseng.
A 160 ezer fős párttagság a következő két hétben választja meg
közülük a Konzervatív Párt új vezetőjét, aki a következő brit miniszterelnök is lesz a távozó Theresa
May utódjaként.
Az utód nevét július 23-án hozzák nyilvánosságra, a formális váltás várhatóan 24-én zajlik le.
Johnson, aki a felmérések eredményei és a fogadóirodák kiírásai
alapján a vezetőválasztási versengés favoritjának számít, a kampány

kezdete óta többször is kijelentette,
hogy ha ő lesz az új brit miniszterelnök, Nagy-Britannia a Brexit október
31-i
határnapján
mindenképpen kilép az Európai
Unióból, akár lesz addig elfogadott
Brexit-megállapodás, akár nem.
A The Sunday Telegraph című
konzervatív vasárnapi brit napilap-

nak adott interjúban határozott
nemmel válaszolt arra a kérdésre,
hogy nem csak blöfföl-e, amikor
nyilatkozataiban nem zárja ki a
megállapodás nélküli kilépés lehetőségét. Johnson szerint ideje, hogy
London „egy kicsit célratörőbb legyen” ebben az ügyben.
Boris Johnson szerint Nagy-Bri-

tannia már a Brexit eredetileg kijelölt időpontjában, március 29-én is
készen állt a megállapodás nélküli
kilépésre, és készen áll majd október 31-én is.
Hozzátette: létfontosságú, hogy
ennek Nagy-Britannia partnerei is
tudatában legyenek.
Johnson szerint azok, akik „ki
nem állhatják” a megállapodás nélküli Brexit gondolatát, valójában
nem is akarnak kilépni az EU-ból.
A volt brit külügyminiszter – aki
tavaly azért távozott a külügyi tárca
éléről, mert túl enyhének találta
Theresa May kormányának Brexitstratégiáját – elismerte a vasárnap
közölt interjúban, hogy vannak néhányan olyanok is, akik ki akarnak
ugyan lépni az EU-ból, de tartanak
a megállapodás nélküli Brexittől.
Johnson szerint azonban az ő félelmeik „eltúlzottak”.
Versenytársa, Jeremy Hunt a
kampányban tett nyilatkozataiban
úgy fogalmazott, hogy ha semmi
esély nem mutatkozik az EU-val
novemberben elért, a londoni alsóház által azonban eddig háromszor

gonosz figura, aki veszélyes, új
technológiával van felfegyverkezve.
A Bond-film főszerepét ismét
Daniel Craig alakítja, aki már ötödször játssza a 007-es brit titkos
ügynököt.
Craig májusban megsérült a forgatáson, és bokaoperációja miatt
egy időre pihenőre kényszerült. A
munka azonban nélküle is tovább
folyt. A produkcióról azóta újabb
rossz hírek is érkeztek: júniusban
egy robbantásos jelenet felvételekor
egy stábtag könnyebb sérüléseket
szenvedett. A múlt héten pedig kiderült, hogy az énekesnő Grace
Jones, aki korábban már szerepelt
egy Bond-moziban, ezúttal lemondta szereplését, mivel úgy
érezte, hogy túl kis szerepet kapott.
A filmet egyébként a dél-olaszországi Gravina di Pugliában forgatják augusztusban és szeptemberben.
A város egyik nevezetessége a kétszintes római kori hídja, amely egy
szűk völgyön ível át.
A 007-es ügynök korábbi kalandjai során már keresztül-kasul beutazta Olaszországot, megfordult
Velencében, Rómában, Sienában, a
Comói- és a Garda-tónál, Cortina
D’Ampezzo hegyei között és a szardíniai tengerparton, de először utazik majd ilyen délre az országban.
A filmben Rami Malek és Daniel
Craig mellett Naomie Harris, Léa
Seydoux és Ben Whishaw is szerepel.

elutasított Brexit-megállapodás újratárgyalására október 31-ig, akkor
„nehéz szívvel ugyan”, de ő is kész
lenne megállapodás nélkül kivezetni Nagy-Britanniát az EU-ból.
A legnagyobb ellenzéki erő, a
Munkáspárt ugyanakkor folyamatosan napirenden tartja az új konzervatív
kormány
elleni
bizalmatlansági indítvány beterjesztésének lehetőségét megállapodás nélküli Brexit esetére.
Barry Gardiner, a Labour árnyékkormányának
külkereskedelmi miniszterjelöltje a Sky News
brit hírtelevízió vasárnapi politikai
magazinműsorában kijelentette: a
párt által megkeresett brit üzleti
szervezetek kivétel nélkül úgy nyilatkoznak, hogy a rendezetlen kilépés katasztrófával érne fel a brit
gazdaság teljesítménye és a foglalkoztatottság szempontjából.
Gardiner közölte: a Munkáspárt
folyamatosan tárgyal azokkal a
konzervatív képviselőkkel, akik
szintén ellenzik a megállapodás
nélküli Brexitet, és a párt akkor terjeszti majd be a bizalmatlansági indítványt az új konzervatív kormány
ellen, amikor meggyőződött arról,
hogy ezek a tory képviselők készek
ténylegesen támogatni egy ilyen
kezdeményezést.
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Közlemény

Az RMDSZ helyi tanácsosainak a testület csütörtöki ülésén tanúsított magatartását elkényeztetett gyerekek játszmájának tekintem. Már a nem is tudom hányadik alkalom,
amikor ennek a politikai alakulatnak a belső viaskodásai kihatással vannak a Polgármesteri Hivatal tevékenységére, jelen esetben a város költségvetésére.
Az RMDSZ-esek álláspontja teljes képtelenség, rosszindulatú árnyalattal, amelynek semmi köze
a valósághoz, ezért nehezemre esik szemléltetni és válaszolni ezekre a vádakra. Ha figyelembe veszszük, hogy két hónapot késett az országos költségvetés megszavazása is, szintén bizonyos politikai
disputák miatt, nagyon világosan körvonalazódik az RMDSZ tanácsosainak cinizmusa. Sajnos, a
helyi költségvetés-kiegészítés megszavazásának elhalasztásával semmi mást nem tettek, mint súlyosan
befolyásolták olyan szolgáltatások tevékenységét, mint: köztisztaság, iskolák felújítása, közszállítás,
fizetések. Gyakorlatilag az RMDSZ-es tanácsosok teljes mértékben figyelmen kívül hagyták, hogy a
marosvásárhelyiek fognak ettől szenvedni, románok és magyarok egyaránt.
Az ilyen tapasztalatok után sokkal felelősségteljesebben értékelem és határozom meg a polgármesteri tisztséget. Soha nem tudom magamról elképzelni, hogy – politikai parancsra – a polgárok
ellen cselekedjek.
De ehhez jellem kell!

Kettős ünnepet ült Magyarzsákod

Dr. Dorin Florea polgármester

Hegedüs Sándor nevét viseli a kultúrotthon

A helyi katolikusok búcsús
ünnepét, Sarlós Boldogasszony napját ünnepelték
szombaton Magyarzsákodon,
amelyre távolról, közelről hazatérnek az elszármazottak.
Ez arra is alkalom volt, hogy
méltó nevet adjanak a falu
művelődési otthonának.

A névtábla kötelez

Szentséges volt Mária és Erzsébet találkozása, de az elszármazottaké és itthoniaké is. Isten azért
ajándékozott meg ezzel az ünneppel, hogy üzenjünk, amit az elszármazottak magukkal visznek, és
ami erőt ad nekik a mindennapokhoz – hangoztatta Balázs Sándor
unitárius lelkész a művelődési otthon névadására összegyűltek előtt.
Magyarzsákodnak nem kell hangzatos nevet „importálnia”, hogy intézményeit elnevezhesse, hiszen
Isten megáldotta e falut egy nagynevű férfival, akiben sok-sok tehetség és nagy munkabírás
párosult, és aki töretlenül ragaszkodott a faluhoz, előnévként hordozta a nevét. A névtábla
mindenkit a lelkiismeretességre
kötelez és arra, hogy a tisztséget
nemcsak elérni kell, hanem teljes

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), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej). Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között
a Bodoni utca 85. szám alatt. (63847-I)
MŰEMLÉK HOMLOKZATOK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres. Kedvező bérezés. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)

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

ADÁSVÉTEL

568. (7/3343)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-759-654.
(7/3343-I)

erővel megélni is – utalt a lelkész
a névadó Magyarzsákodi Hegedüs
Sándorra, akit Kovács László budapesti történész, volt diplomata
„kiásott” a feledés homályából. A
tábla leleplezése előtt Kovács
László ismertette Hegedüs Sándor
életpályáját, dr. Hudy Irén budapesti előadóművész olvasott fel
részleteket a róla szóló visszaemlékezésekből, a leplezés után pedig
a helyi fiatalok szavalatokkal tették
ünnepélyesebbé a jeles pillanatot.
Az ünnepség végén Hegedüs Sándorról kisfilmet tekinthettek meg
az érdeklődők.
Balázs Sándortól megtudtuk:
2017-ben a magyarországiakkal
együtt megemlékeztek Hegedüs
Sándorról Kolozsváron, a református kollégiumban, amelynek egykor diákja volt, akárcsak öccse, aki
évtizedekig volt az intézmény
igazgatója. Ugyancsak 2017-ben a
zsákodi parókia udvarán Hegedüs
Sándor előtt emlékpark kialakításával és emlékszoba berendezésével tisztelegtek. Amióta Hegedüs
Sándor bekerült a zsákodiak köztudatába, azóta a falubeliek magatartása megváltozott, egyenesebb
gerinccel, büszkébben viselkednek, megértették, hogy bár kevesebben vannak, nem kevesebbek,
mint a környező falvak lakói. A
magyarországi ismerősök ajánlották, hogy Hegedüsről nevezzék el
a helyi iskolát vagy művelődési
otthont, végül az utóbbira esett a
választás, mert ez kevésbé körülményesebb. A névadáshoz az engedélyt
Kiss
Melinda,
a
székelyvéckei önkormányzat jegyzője és Nagy Zsigmond alispán
szerezték meg, a névtáblát Orbán

Pál készítette el Vágási Ferenc
anyagi támogatásával.

Büszkén viselte az előnevet

Hegedüs Sándor 1847-ben született Kolozsváron, nagyapja viszont
magyarzsákodi volt. Újságíró volt,
politikus, Kolozsvárt 25 évig képviselte a budapesti parlamentben, a
Magyar Tudományos Akadémia
tagja volt, pályája csúcsán, 1899 és
1902 között Széll Kálmán kormányában kereskedelmi miniszter
volt, nagy figyelmet szentelt az ipar
és a közlekedés fejlesztésének, távírdák, posták százai nyíltak országszerte az ő felügyelete alatt, több
száz kilométer vasúthálózatot adott
át, kidolgozta a székelyföldi vasúthálózat tervét is. Miniszteri tisztsége után a Dunántúli Református
Egyház főgondnoka lett, Ferenc József császártól megkapta a Vaskorona rendet. Jókai Mór testvérének
lányát, Jolánt vette feleségül, két
gyerekük született, közülük Lóránt
vált ismertté. 1906-ban halt meg, a
Fiuméi úti temetőben nyugszik,
1946-ig utcanév őrizte emlékét Budapesten és Kolozsváron. A Magyarzsákodi előnevet miniszteri
tisztsége idején is büszkén viselte,
ekkor többször is ellátogatott a KisKüküllő eme félreeső településére.
Életéről magyar történészek tanulmányaiból négy év alatt született
könyv Hegedüs Sándor, a százkezű
politikus címmel, amelyet 2014ben adtak ki az Országgyűlés elnöke, dr. Kövér László és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával, utána kisfilm is készült róla. Hagyatékát a leszármazottak a Parlament múzeumának
ajánlották fel kutatás céljából.

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (1/3230)
JAVÍTOK

régi

háztetőt,

készítek

csatornát és lefolyót. Tel. 0747-816-052.
(3/3361)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserép-

forgatást, ácsmunkát, teraszkészí-

tést, tetőfedést Lindab lemezzel,
csatornakészítést. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0746-540008. (10/3307-I)

itthagytál,
drága

emlékeddel

örökre

velünk maradsz,

halálod, míg élünk, fájó emlék
marad.
Fájó

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578-

Fotó: Gligor Róbert László

Négy éve, hogy minket örökre

Soha nem feledünk, mindig

713. (7/3343)

A búcsúünnep jó alkalom volt a névtábla leleplezésére is

MEGEMLÉKEZÉS

szívünkben maradtál.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-

Gligor Róbert László

Sarlós Boldogasszony ünnepén
a katolikus egyház arról emlékezik
meg, amikor a várandós Szűz
Mária meglátogatta rokonát, az
ugyancsak gyermeket váró Erzsébetet. Két nő és két magzat találkozása, így ez az ünnep arról is szól,
hogy a gyerekek jól érezzék magukat a templomban, Isten közelében. Mária meglátogatta Erzsébetet, hogy elmesélje neki, milyen csodálatos dolgot cselekedett
vele Isten, ezért ez az ünnep a látogatásé, a találkozásé, az örömé.
Az ember Ádám óta elrejtőzött
Isten elől, aki azonban megkereste
Máriát, hogy általa és Jézus révén
megtalálja az embereket – hangoztatta prédikációjában Jakabos Barnabás marosvásárhelyi jezsuita
atya. Ha gondjaink, teendőink vannak, akkor nincs bennünk hiányérzet, hogy Istennel találkozzunk. De
Isten gondoskodik arról, hogy
nincstelenek legyünk, elveszítsük
méltóságunkat, hiányérzetünk keletkezzen, és ezek arra szolgálnak,
hogy ilyenkor találkozzunk Ővele.
A találkozás örömére figyelmeztetett Bene Gábor székelyvéckeimagyarzsákodi plébános is:
mindenre van időnk, csak a találkozásra nincs, pedig a magányosság szétzülleszti a közösséget.
Szükségünk van egymásra – intette
híveit és a vendégeket az atya.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

11

szívvel

emlékezünk

NAGY ZOLTÁNRA, a szeretett
férjre, édesapára, apósra, a

drága nagytatára. Emléke, míg
élünk,

szívünkben

marad.

Szerető felesége, Elvira, fia,
János családjával. (9/3397-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága férj, édesapa,

MÁTYÁS ISTVÁN JÓZSEF

rövid, de kitartó betegsége után
53 éves korában július 3-án elhunyt. Temetése július 8-án, hét-

főn 13 órakor lesz a katolikus
temető felső kápolnájából.
Búcsúzik

tőle

felesége,

fia,

anyósa, apósa, két testvére és a

barátok.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (4/3415-I)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját. Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete
és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak
Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert
gyermekük született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály
Koronkában kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270- 381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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A GARABONTZIA KÖNyVKIADó
gondozásában megjelent
Gál Irén publicisztikai kötete:
Lélektől lélekig.

„Az óvónő, tanító, tanár nemcsak
tanít, hanem neveli is a gyerekeket,
több-kevesebb sikerrel, mert minden
gyerek egy-egy külön lény, akit
nagyon kell ismerni ahhoz, hogy
helyesen
viszonyuljunk
hozzá.
Bármilyen a gyerekanyag, nagyon
fontos a szeretetteljes bánásmód,
mert csak úgy érünk el eredményt.
Ebben a könyvben próbáltam
megjelentetni, cikkeimmel elméletileg
a
pedagógusi
munka
leírni
sokrétűségét.
A cikkek nyugdíjba jövetelem után
születtek meg, részben gyűjtemény,
részben tapasztalat árán.”
A kötet kapható a Garabontzia
könyvesboltban, a Forradalom utca 4.
szám alatt.

Körutazások
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:

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

Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró/fő

Rovarirtás

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember
13-i 313-as koncessziós szerződés alapján július 9–31. között

rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a lakótársulásoknál. Rossz idő esetén az időpont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a cipermetrin és az s-metopren, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés
szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

