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Helikopter és szitakötő

Ballagtak a marosvásárhelyi sapientiások

Népművészeti
tábor
Csittszentivánon

A Bandi Dezső Kulturális Egyesület
szervezésében június 24–29. között
zajlott Csittszentivánon a XVII. gyermek- és ifjúsági népművészeti alkotótábor. Foglalkozásain – fafaragás,
korongozás, bútorfestés, szőnyegszövés, hímzés, gyöngyfűzés, makramézás és agyagozás – több mint hetven
gyermek vett részt.

____________2.
A találkozások
ünnepe

Mit jelent marosvásárhelyinek lenni,
mivel tarisznyált fel bennünket e
város, miért érdemes itt élni vagy ide
hazajönni? – többek között ezekre a
kérdésekre adtak és kaptak választ
azok, akik ellátogattak a hét végén a
hetedik alkalommal megszervezett
Marosvásárhelyiek Világtalálkozójára.

____________4.
Élet a tanyán

A szomszédos házak és lakóik már
csak az emlékekben élnek, s csupán
az öreg gyümölcsfák árulkodnak arról,
hogy valamikor háztáji gazdaságok,
gyümölcsösök álltak itt. Dávid Gyula
mezőmadarasi polgármester ajánlotta,
látogassunk el ide, a Katona család
birtokára, mert megéri.

Tartalmas és látványos ünnepségen búcsúzott június 28-án a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem (SEMTE)
Marosvásárhelyi Karának 15. évfolyama, az a 268 „nyitott szemű és szívű”
fiatal, akik reál vagy humán tudományokból megyeszékhelyünkön végezték
alapfokú vagy mesteri tanulmányaikat.

Bodolai Gyöngyi

Az egyetem aulája mindenütt, sőt még a lépcsőkön is megtelt szülőkkel, barátokkal, jó ismerősökkel annyira, hogy állóhelyet is nehéz
volt találni. Az egyetem vezetőségét, az oktatói
közösséget és a ballagókat Demeter Katinka és
Orbán Károly, az ünnepély házigazdái köszöntötték, majd az utolsó névsorolvasásra vonultak
be a különböző szakok végzősei, szakkoordinátor tanárukkal az élen. Hogy milyen változatos
szakokon folyik a SEMTE-n az erdélyi magyar

nyelvű műszaki értelmiségiek képzése, arról a
rendszerváltozás előtt álmodni se mertük volna.
Az élen a mechatronika szak végzősei érkeztek
dr. Popa-Müller Izolda tanárnő vezetésével,
őket a gépészmérnök szakosok, valamint a fejlett mechatronika rendszerek mesteri szak végzősei követték dr. Tolvaly-Roşca Ferenc
tanárral az élen. Dr. Jánosi-Rancz Katalin
Tünde tanárnő vezette az informatikusok népes
(Folytatás a 5. oldalon)

____________6.
A hétköznapi
nyelvet tanulták

Idén is megszervezték a nyárádszeredai diákok számára a román kommunikációs tábort – öt napon át intenzív
foglalkozásokon vett részt huszonöt
diák Nyárádszentlászlón.

____________10.

Határmezsgye-taszigálás

Karácsonyi Zsigmond

Lopják a múltunk. Őseink-hőseink csontjain győzelmi táncot járnak a mundéros parancsnokok vezette focihuligán hordák. Tehetik,
mert a hatalmi gépezet velük van. Mi békésen tüntetünk, de ők telekelnek. És amikor valamely törvényszék mégis szem előtt tartva a bizonyítékokat úgy dönt, hogy a moldovaiak által egy évtizede
önkényesen elfoglalt Békás-szoros a Hargita megyeieket illeti meg,
a nemzetépítő média természetesen az elbitorlót védelmezi. Ezt teszi
az Úz-völgyi dormánfalviak esetében is. A Kötél Gyurka eszméletlenségein felnőtt buggyant agyú politikusok pedig hergelik a népet,
mert népszerűtlenségüket valamivel kompenzálni kell, ha továbbra
is meg akarják őrizni a jól fizetett ingyenélői státusukat. Mert a közért
cselekedni sokkal nehezebb. Így marad a felturbózott nacionalizmus.
Minden területen. A levitézlett kolozsvári főbíró két évtizede a köztéri
padokat és szemeteskukákat festette román nemzeti színekre. Most
Erdély majdnem minden ortodox templomán gigantikus nemzeti zászlók éktelenkednek. Ezért a kijelentésemért, tudom, sokan megköveznek majd. De mit tegyünk, mikor naponta úton-útfélen képünkbe
vágják, hogy kik a dominánsok és kik a megtűrt másodrendűek? Önámító módon lehet erről nem venni tudomást, vagy hátrahagyva a szülőföldet, kivándorolva keresni a délibábos otthont. De Erdélyhez
fogható, ahol két-három generációval ezelőtt is még féltucatnyi náció
próbált boldogulni, nem található számunkra. Háborúk, világégések,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 32 perckor,
lenyugszik
21 óra 18 perckor.
Az év 182. napja,
hátravan 183 nap.

Ma ANNAMÁRIA
és TIHAMÉR,
holnap OTTÓ napja.

IDŐJÁRÁS
Meleg, napos idő

Hőmérséklet:
max. 290C
min. 170C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

4, 7, 13, 40, 44 + 19
39, 12, 6, 28, 7, 40

3, 47, 31, 25, 22, 21

Megyei hírek

NOROC PLUS: 0 4 9 6 6 2

SUPER NOROC: 9, 6, 9, 1, 3, 8
NOROC: 7, 2, 2, 1, 1, 1, 4

Folytatódik az érettségi

A szóbeli megmérettetést követően, a héten folytatódik az
érettségi. A kompetenciavizsgákon sikeresen szereplők július elsején (ma) írják a román írásbelit, amire 3191-en iratkoztak fel. A július 2-i anyanyelvvizsgára 1003-an, 944-en
magyarból 59-en németből jelentkeztek. Július 3-án a
szaknak megfelelő kötelező tantárgyakból szervezett írásbelin 3206-an (1020-an matematikából, 2186-an történelemből) vizsgáznak. Július 4-én a választott tantárgyból
szervezett írásbelin 3190-en kívánnak részt venni. Az eredményeket július 8-án déli 12 óráig hozzák nyilvánosságra,
óvást benyújtani aznap 12–16 óra között lehet. Az idei
érettségi végeredményét július 13-án közlik.

Népművészeti tábor Csittszentivánon

A Bandi Dezső Kulturális Egyesület szervezésében június 24–29. között zajlott Csittszentivánon
a XVII. gyermek- és ifjúsági népművészeti alkotótábor. Foglalkozásain – fafaragás, korongozás,
bútorfestés, szőnyegszövés, hímzés, gyöngyfűzés, makramézás és agyagozás – több mint hetven gyermek vett részt. A pénteken zárult tábort
idén is Székely Lajos tanár, fafaragó vezette, az
ott született munkákat a kultúrotthonban állították ki, így a hét végi Gyöngykoszorú találkozó
résztvevői is megcsodálhatták.

Mezey Sarolta

Kedvelik a kézműves tevékenységeket
A nyári, embert próbáló kánikulában is szorgalmasan
dolgoztak a gyermekek és fiatalok a csittszentiváni táborban.
A fafaragást évek óta Székely Lajos, az agyagozást a marosvásárhelyi Tamási Mihály vezette. A gyöngyfűzés
Bartha Katalin, a hímzés Székely Erzsébet és Puskás Tünde
vezetésével zajlott. A szövés fortélyait Székely Zsuzsannától, a bútorfestést és az agyagtárgyak festését Kádár Noémitől, Bognár Ibolya Melindától és Bartha Enikőtől lehetett
megtanulni. Gálfi Arabella a makramézást tanította a gyermekeknek, és vállalta a népdaloktatást is.
A vakációs kézműves tevékenységek nagyon kedveltek
a gyermekek körében.
– Mivel a székely népi viselethez hímzett zsebkendő is
illik, idén a lányokkal ezekből varrtunk többet. Varrtunk
könyvjelzőket és illatzsákokat, amit levendulával vagy más

illatos virággal, növénnyel lehet megtölteni. Előző években
alig jöttek hímezni, mert nem mindenkinek van kézügyessége hozzá, de idén többen jelentkeztek. Még egy fiú is bekapcsolódott a munkába. Sok mintát a néhai Szabó Évától
kaptam, azokat nyomtatjuk és varrjuk ki. Nem ragaszkodtunk szigorúan a piros-fekete cérna használatához, hanem
megengedtük, hogy olyan színt válasszanak, amit tetszik.
A lényeg az, hogy megtanulják az öltéseket s a minta követését. Egyébként minden tevékenységnél az az elv, hogy
az alapokat sajátítsák el a gyerekek, s kedvet kapjanak,
hogy otthon is kézimunkázzanak – fogalmazott a tanárnő,
és elmondta: sokan a kislányok közül úgy kezdik el a hímzést, hogy addig sohasem fogtak tűt a kezükbe. Még csak
gombot sem varrnak fel otthon, nem tanítják meg őket erre
a szülők. De van olyan is, aki hároméves korától varr, mert
a mamája megtanította. Ahhoz, hogy a gyermekek ízlésvilágát megváltoztassák és a kézimunkálást szokássá honosítsák, sokkal többet kellene foglalkozni velük.
A fiúké a fafaragás és az agyagozás
A fiúk a faragást és az agyagozást részesítik előnyben.
A tábor első napjára meghívtak egy korondi korongozót is.
Nagyon szép agyagvázákat és -edényeket készítettek, a
napon kiszárították, majd akrillal megfestették őket.
– A fafaragás nagyon népszerű, a nagyobb fiúk szeretnének ebben a szakmában tovább tanulni, majd később elhelyezkedni, de ez egyre nehezebb. A faragászati
szakképzést megszüntették Marosvásárhelyen, s a képzés
utáni elhelyezkedés is nehéz, hiszen kevés műhelyben foglalkoznak fafaragással. Ettől eltekintve a gyermekek megtanulnak faragni, s ha nem is válik a szakmájukká,
hobbiszinten foglalkozhatnak vele – mondta Székely Lajos.

Két településen szünetel
a gázszolgáltatás

Kedden, július 2-án reggel 6 órától kezdődően szünetelni
fog a gázszolgáltatás Segesváron, valamint Fehéregyházán – derül ki a Delgaz Grid lapunkhoz eljuttatott közleményéből. A gázvállalat Segesváron egy nagyméretű, több
mint négymillió lejes beruházást eszközölt, amelynek keretében 5,6 km-en kicserélték a vezetékeket. Az új vezetékek hálózathoz való csatlakoztatását végzik kedden,
emiatt szünetel majd a szolgáltatás.

Próbafelvételi az orvosin

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) szervezésében július 13-án 10 órától tartják meg a hagyományos próbafelvételit a Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemen.
A kérdéseket a magyar nyelven tanuló diákok állították
össze, az egyetemi oktatók közreműködésével. Az esemény helyszíne: a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem főépületében
lévő díszterem, valamint az 1-es előadóterem. Szükséges
az előzetes regisztráció, amely július 10-én, szerdán délután 6 órakor zárul.

Lyukasóra

A Kemény Zsigmond Társaság évadzáró eseménye a Lyukasóra. Az összejövetelre július 2-án délután 6 órakor kerül
sor a Bernády Házban. Meghívottak: Haller Béla, Káli Király István, Kovács Levente, Láng Orsolya, Nagy Attila,
Nagy Miklós Kund, Ötvös József és Sebestyén Aba.

Roman Kim Marosvásárhelyen

Roman Kim világhírű hegedűművész hamarosan Marosvásárhelyre érkezik. Az ifjú, ennek ellenére világszerte hírnevet szerzett modern művész lenyűgöző tehetségének
híre internetes videóin keresztül terjedt el, ezután a világ
legnagyobb és legnevesebb koncerttermeiben léphetett
fel. Ötéves korában kezdett hegedűn játszani, hétévesen
nyerte első országos versenyét. A Moszkvai Központi Zeneiskolában Maxim Vengerov és Galina Turtchaninova tanítványa volt, majd a Musikhochschule Köln
intézményében tanult Viktor Tretyakovnál. Azóta számos
verseny győztese. Erdélyi turnéjának keretében a marosvásárhelyi koncertre július 3-án, szerdán 19 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban kerül sor. Jegyek a
biletmaster.ro oldalon kaphatók.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Közlemény

Fotó: Nagy Tibor

Felhívjuk a marosvásárhelyi tanulók figyelmét, hogy a városi tanács által finanszírozott ingyenes buszbérletek csupán
a tanév végéig voltak érvényesek, a vakációban nem használhatók (lásd a marosvásárhelyi tanács 2016. január 28-i 9. számú határozatát).
A társulás igazgatótanácsa

Rendőrségi hírek

Házkutatások
cigarettacsempészet miatt
Több mint tízezer cigarettát, egy kg dohányt, ezer liter
alkoholt, valamint egy alkohol előállítására használt berendezést talált a rendőrség gazdasági bűntényeket vizsgáló
osztálya tizenegy házkutatás során június 27-én. Olyan személyek Maros megyei lakásain vizsgálódtak, akiket azzal
vádolnak, hogy zárjegy nélküli cigarettát forgalmaztak, illetve bizonyos illetékeket nem fizettek be az államkaszszába. A termékeket elkobozták, illetve a hatóságok
elrendelték egy 67 éves szovátai férfi, valamint egy 56 éves

nyárádremetei nő 24 órás hatósági felügyelet alá helyezését.
Baleset Marosludason
Június 27-én este a marosludasi Március 8. utcában közúti baleset történt. Egy 49 éves gépkocsivezető súlyos, egy
29 éves sofőr pedig enyhébb sérüléseket szenvedett. A
rendőrség közleménye szerint a 49 éves ludasi gépkocsivezető elsőbbségadás elmulasztása miatt összeütközött egy
másik járművel, amit a 29 éves sofőr vezetett, és ennek
nyomán az kisodródott az úttestről, és egy ingatlan kerítésének csapódott.
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Ülésezett a Területi Képviselők Tanácsa

Ország – világ

Történelmet írhat a Maros megyei RMDSZ

– 2020-ban történelmet tudunk írni az RMDSZ
Maros megyei szervezetében, de ha történelmet
akarunk írni, akkor egy csapatban, közösen kell dolgozzunk. Arra szólítok fel mindenkit, ne hagyja,
hogy megosszanak bennünket. Minden magyar embert meg kell szólítani, mert csak így lehet szervezetet építeni. Ehhez kérek feltétel nélküli
támogatást, munkát és odaadást. Tegyük félre a sérelmeket, és cselekedjünk – hangsúlyozta pénteken
Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei elnöke.

Mózes Edith

A Területi Képviselők Tanácsának (TKT) a marosvásárhelyi
Kultúrpalota kistermében tartott ülésén a megyei elnök az európai parlamenti választásokat értékelte, tanulságokat fogalmazott meg, és az elkövetkező időszak döntéseiről beszélt.
Elmondta, hogy a Maros megyei szervezet országos viszonylatban a legjobb eredményeket hozta, a megyében pedig az
RMDSZ megkérdőjelezhetetlenül az első politikai szereplő
ebben a pillanatban. Megköszönte mindenkinek a munkáját,
és az embereknek, hogy elmentek szavazni, és az RMDSZ-re
adták le a voksukat. Kijelentette: szeretné, ha 2020 júniusában
és decemberében is legalább így lenne. Ezért mondta, hogy
nincs ideje a viszálykodásnak, „egy csapatként kell tervezzünk,
gondolkodjunk, cselekedjünk azért, hogy sikert érjünk el”.
Beszélt a marosvásárhelyi szervezettel kapcsolatban nemrég
született „radikálisabb” TÁT-döntésről, amelynek nyomán a
marosvásárhelyi szervezet irányítását átmenetileg a megyei
elnök és a megyei ügyvezető elnök
vette át. Mint mondta, a marosvásárhelyi frakciótól az elkövetkezendőkben ellenzéki magatartást vár
el, a szervezet a polgármesteri szék
megszerzésére készül. „Nyerni
akarunk Marosvásárhelyen, és
nyerni akarunk a megyében is.
(…) sosem volt ekkora esélyünk,
hogy mindkét célt elérjük. Történelmi esély, amit ki kell használni”
– jelentette ki Péter Ferenc.
„Marosvásárhelyen tettük
a dolgunk”
Vass Levente nemrég lemondott
marosvásárhelyi RMDSZ-elnök sarokszámokban hasonlította össze a
városi RMDSZ-nek a májusi EPválasztáson elért eredményeit a korábbi évek eredményeivel. A
számadatok értelmében az idei választáson
a
marosvásárhelyi
RMDSZ valóban kiemelkedően
teljesített. „Marosvásárhelyen az el-

múlt két évben tettük a dolgunk, szervezetet építettünk, embereknek oldottunk meg problémákat, fogtuk a vásárhelyiek
kezét, az egyházak mellettünk voltak, és ennek nem elhanyagolható a jelentősége” – jelentette ki. A választások számait
biztatónak nevezte, amelyek az ő és a munkatársai munkáját
értékelik. A továbbiakban „a béke jegyében” kérdéseket fogalmazott meg a marosvásárhelyi RMDSZ-elnök autoritásával
kapcsolatosan.
Vass Levente kijelentette: lemondott városi elnöki tisztségéről, de az összes többi tisztségét megtartotta. „A lemondásom után Péter Ferenc és Kovács Levente viselik a felelősséget
2020-ig. Mi pedig ott kell legyünk mellettük, hogy Marosvásárhelynek magyar polgármestere legyen, és magyar megyei
tanácselnökünk legyen. Nem látom értelmét annak, hogy a
szervezetet bármilyen szempontból átszervezési/újraszervezési
procedúrába vigyük be. Újítani kell, s ahol kell, le kell ülni, és
megbeszélni a dolgokat. A marosvásárhelyi RMDSZ becsülettel, tisztességgel dolgozott az elmúlt két évben” – mondta
egyebek mellett.
Marosvásárhely abszolút számokban rendkívül jól teljesített
Az EP-választásokat Kovács Levente ügyvezető elnök értékelte. Eszerint a kampányban 67.808 szavazat összegyűjtését
fogalmazták meg célként, és 75.544 szavazatot gyűjtött be az
RMDSZ. A megye összes településére legalább egyszer eljutottak, 1917 mozgóurna-igénylésnek tettek eleget.
Konklúzióként fogalmazta meg, hogy nem mindenhol működik a mozgósítás, volt, ahol későn „indult be a gépezet”,
nincs minden településen jól felépített adatbázis, jó program,
jó kommunikáció. Ezen szeretne javítani a jövőben.
A választások során kiemelten (50% fölött) teljesített Nyárádmagyarós, Mezőmadaras, Székelyhodos, Ákosfalva, Székelybere,
Magyaró,
Gernyeszeg,
Marossárpatak,
Vámosgálfalva, Havad, Csíkfalva, Nyárádszereda, Magyarbükkös és Mezőpanit. Gyengén teljesített (40% alatt) Marosbogát, Mikefalva, Ádámos, Bonyha, Balavásár és Makfalva.
„Marosvásárhely abszolút számokban rendkívül jól teljesített” – jelentette ki az ügyvezető elnök hozzátéve, hogy jövőre
több odafigyelésre és jól szervezett munkára van szükség.
A vita során kijelentette: szó sincs arról, hogy fel akarnák
számolni a városi szervezetet, és elutasította a vádat, hogy nem
az alapszabályzat szellemében vezetné a szervezetet.
A szabályzatértelmezéstől a személyeskedésig menő, indulatoktól sem mentes hozzászólások végső konklúziója az volt,
hogy a következő időszakban össze kell fogni, és mindent félretéve a következő választásokra kell koncentrálni.

Az erről szóló törvénytervezetet Şerban Nicolae, a kormány
vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi
frakcióvezetője és Titus Corlăţean volt külügyminiszter terjesztette a parlament elé, sürgősségi eljárást igényelve a jogszabály elfogadására.
A törvénytervezet szerint a kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell majd arról, hogy június 4-én kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. A jogszabály
felhatalmazza az állami és helyi hatóságokat, hogy logisztikai
vagy költségvetési támogatást nyújtsanak a trianoni szerződés
jelentőségét tudatosító tudományos, oktatási, kulturális rendezvények megszervezéséhez, amelyekről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia.
„A trianoni szerződés nemcsak Erdélynek az anyaországhoz, Romániához történt visszatérését szentesítette jogilag,
hanem a térség többségi román lakosságának politikai és polgári jogait is elismerte” – írta a törvénytervezet indoklásában

Dăncilă a szocdemek új elnöke

Viorica Dăncilăt választották a Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnökévé az alakulat szombati rendkívüli kongresszusán. A kormányfő 2828 küldött voksát szerezte
meg a titkos szavazáson. A PSD ügyvezető elnöki
pozícióját Eugen Teodorovici pénzügyminiszter töltheti be, akinek 2463 küldött szavazott bizalmat. A főtitkári tisztségért indult jelöltek közül Mihai Fifor kapta
a legtöbb voksot.

Lebukott
egy ukrán kokaincsempész

Őrizetbe vettek a bukaresti Henri Coandă repülőtéren
egy 27 éves ukrán állampolgárt, aki a gyomrában
próbált Brazíliából Ukrajnába csempészni 143
gramm kokaint, 18 kapszulába rejtve. A repülőtéren
a csomagellenőrzés során semmi törvényelleneset
nem találtak nála, de a határőrök kockázatelemzése
nyomán az a döntés született, hogy specifikus átvizsgálásnak vetik alá. A határrendészet röntgengépével
végzett átvilágításkor 18 kapszulát fedeztek fel a
gyomrában. A férfit rendőri kísérettel kórházba szállították, majd miután a kapszulák távoztak a szervezetéből, azok tartalmát laboratóriumban vizsgálták
meg, kiderítve, hogy a férfi 143 gramm kokaint szállított a gyomrában.

Gombászó nő a medvetámadás
áldozata

Június 29-én, szombaton egy 29 éves gombászó madéfalvi nőt támadott meg a medve. A hatgyermekes
családanya eszméletét vesztette, csak a mentőben
tért magához. A medencecsontja tört el, gyógyulási
ideje hat hétre tehető. Már tíz éve jár szezonban
rendszeresen gombászni, de még sosem történt
ilyen. Az utóbbi években egyre többen panaszkodnak, hogy patakokon, esztenákon rengeteg a
medve. Szombaton hajnalban épp az erdőbe ért,
amikor szembefutott vele a medve. Megpróbált menekülni, ám a medve hátulról leütötte.

Élet Menete Iaşi-ban

Több százan vonultak fel vasárnap Iaşi-ban az Élet
Menetén, amelyet ötödik alkalommal szerveztek meg
a 78 évvel ezelőtti zsidóellenes pogrom emlékére. A
felvonulást Iaşi polgármesteri hivatala, a iaşi-i zsidók
közössége és Josef Wasserman, a romániai származású izraeli közösség rabbija szervezte. Abraham
Ghiltman, a helyi zsidó közösség elnöke felidézte,
hogy 1941-ben a moldvai városban szörnyű vérengzés ment végbe, amelynek során három nap alatt
15.000 zsidót öltek meg.

Továbbra is meleg várható

A „trianoni szerződés napja” Romániában

A „trianoni szerződés napjává” nyilvánítaná Romániában két kormánypárti szenátor június 4-ét, ami
azt jelentené, hogy ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket
tartanak, és országszerte kitűzik a nemzeti lobogót
– közölte vasárnap a Mediafax hírügynökség.
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a két szociáldemokrata szenátor. Szerintük ez a dokumentum
képezi a kétoldalú román-magyar kapcsolatok alapját, előírásainak tiszteletben tartása pedig – a nemzetközi jog többi szabályának tiszteletben tartásával együtt – magától értetődő
feltétele a két ország közti kapcsolatok fejlődésének.
A törvénytervezet kezdeményezői azt állítják: mostanában
a „trianoni szerződés mibenlétének eltorzított értelmezését
népszerűsítő próbálkozásokkal” szembesültek, és úgy értékelik, a mai Európai Unióban elfogadhatatlan minden olyan próbálkozás, amely „a történelem átírására és revizionista
álláspontok hangoztatására irányul”.
A román média értelmezése szerint – a június 4-ét Romániában Trianon-nappá nyilvánító törvénytervezet parlament elé
terjesztésével – a román kormánypárti szenátorok arra reagáltak, hogy a magyar Országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktátum 100.
évfordulóját.
A magyar parlament döntését egy korábbi közleményében
a bukaresti külügyminisztérium megalapozatlannak nevezte,
és annak indoklását elutasította, mivel Románia szerint Trianon nem okozott „máig megoldatlan politikai, gazdasági, jogi
és lélektani problémákat”, és nem jelent tragédiát, miként azt
a budapesti parlamenti nyilatkozat „beállítja”. (MTI)

Július első napjaiban tovább erősödik a kánikula, de
a hét közepén néhány fokkal mérséklődik a meleg.
Kedden a minimumhőmérséklet 17 és 23, a maximumhőmérséklet 27 és 34 fok között várható. Szerdán valószínű zápor, zivatar, a szél többfelé
megerősödik, viharossá is fokozódhat. Csütörtökön
nagyrészt napos idő ígérkezik. A leghidegebb órákban 12-17 fok lesz. Napközben 25-30 fokig melegszik
fel a levegő. Pénteken napos időre lehet számítani,
csapadék nem valószínű.

Határmezsgye-taszigálás

(Folytatás az 1. oldalról)
nagyhatalmi döntések tették lehetetlenné, hogy a tordai
országgyűlésen négy és fél százada meghirdetett tolerancia napjainkban is létezzen. Ráadásul most az erőre
kapó nacionalizmus ölelésében élünk. Mindnyájunkat
megfertőzött. A labdarúgó-mérkőzéseken mérhető le a
legjobban. A focihuligánok csak a jéghegy csúcsát jelentik. A televízióban egy-egy sikeres szereplés után a
román nép felsőbbrendűséget hirdeti mindenki. Nem
csoda, hogy ilyen körítés ellenérzést vált ki bennünk.
Bevallom, van, amikor örvendek a kijózanító hideg zuhanynak. Mert a sport szellemiségétől távol áll minden
hatalmi megnyilvánulás. Ez így volt már az ókori olimpiák idején is. Amíg helye van a stadionok lelátóin, itthon
vagy
külföldön
az
ultranacionalista
megnyilvánulásoknak, addig nem sporteseményről beszélhetünk, hanem jogellenes demonstrációról. Szeretném már azt látni, hogy sportfelügyelők megszakítják a
mérkőzéseket, ha ilyen jelenséget észlelnek. Nem elég a
pénzbüntetés, mert végső soron azt mindig a mi zsebünk
bánja. Határt kell szabni, és azt semmilyen érdekből
nem taszigálni, legyen szó őseink földjéről, a temetőinkről vagy akár a sportról.
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Három nap a marosvásárhelyiségről

A találkozások ünnepe

Mit jelent marosvásárhelyinek lenni, mivel tarisznyált fel
bennünket e város, miért érdemes itt élni vagy ide hazajönni? – többek között ezekre
a kérdésekre adtak és kaptak
választ azok, akik ellátogattak a hét végén a hetedik alkalommal
megszervezett
Marosvásárhelyiek Világtalálkozójára.

Menyhárt Borbála

A péntek délelőtti városnéző
túrák után este a hagyományos gálaműsorral folytatódott a színvonalas rendezvény. Az est a
találkozásokról szólt, de nemcsak
rég nem látott kedves ismerősök köszönthették egymást, elevenítették
fel a régi közös emlékeket, hanem a
Kultúrpalota előcsarnokában kiállított fotókon is közismert marosvásárhelyi arcokat láthattak viszont az
ide látogatók. Olyan személyeket,
akiknek életútja, munkássága példaértékű lehet a fiatalok számára,
akik dolgoznak a közösségért, de
sok esetben a háttérben, csöndben,
anélkül hogy rivaldafényre áhítoznának. Az Egy tucat marosvásárhelyi névre keresztelt fotókiállítás, a
hagyományt folytatva, a meglévő
24 mellé, idén a város újabb 12 személyiségét vonultatta fel. A Szigeti
Szenner Szilárd fotós által lencsevégre kapott marosvásárhelyiek azt
is megfogalmazták, mit is jelent
számukra a város, mit adott nekik.
Talán a legújabb fotókon szereplők
közül a legfiatalabb marosvásárhelyiek Varga Nikol és Varga Vivien,
a tánc és a mozgás szerelmesei. A
mindössze kilencéves Varga Nikol
nemrég a Pro Tv tehetségkutatójában táncával kápráztatta el a zsűrit.
„Harminchat éve mesél e város
nekem szép és szomorú történeteket. Szeretnék még nagyon sok szép
történetet hallani” – osztotta meg
gondolatait
Marosvásárhelyről
Nagy László unitárius lelkész is. De
Csíky Boldizsár zeneszerző, dr.
Puskás Attila orvos, Puskás Győző
bábszínész, Török Viola rendező,
Demeter József, közismert nevén
Döme, a Jazz Club tulajdonosa,
Vizi Imre közkedvelt zenész, Fülöp
Tímea, a Kultúrpalota igazgatója,
Molnár Tibor, valamint Vass Márton városról megfogalmazott gondolataival is megismerkedhettek a
tárlat látogatói.
„Marosvásárhely – Simon László
világbajnoki címe és olimpiai
bronzérme, Bölöni László bal lába,
Balló Ferenc, az Incze testvérek legendája, és megannyi sportoló otthona, kiindulópontja. Szőcs Berni

és Trandafir Norbi szülőföldje, és
nem utolsósorban Kádár Antal egy
kézen állása… Marosvásárhely!
Még azért is: Huj, huj, hajrá! – osztotta meg gondolatait Kádár Zoltán
sportriporter.
Egy szál virág és egy isten hozott!
Elismerésre méltó, hogy a szervezők apró figyelmességekkel is
megtisztelték a pénteki gálára érkezőket: a bejáratnál ünneplőbe öltözött, mosolygó fiatalok külön
köszöntöttek mindenkit, és egy szál
virággal ajándékozták meg a hölgyeket.
A hagyományos gálaműsoron elsőként dr. Kirsch Attilának, a világtalálkozó főszervezőjének adta át a
szót a szervezésben is oroszlánrészt
vállaló Kányádi Orsolya műsorvezető, aki köszöntötte a marosvásárhelyieket, valamint a jelen lévő
zalaegerszegi vendégeket. Mint
mondta, a hetedik világtalálkozó a
marosvásárhelyiség előtti tisztelet
és közös elmélkedés jegyében lehetőséget kínál arra, hogy a múltunkra
emlékezzünk, meghatározza a jelenünket, de ugyanakkor erőgyűjtést
is jelent, hogy jövőnkben gondolkodva is érezzük, átérezzük, hogy a
mi Marosvásárhelyünk mindig az
otthonunk lesz. A főszervező
ugyanakkor arra kérte a jelenlévőket, jelentkezzenek be a marosvásárhelyeik címtárába; ezt az
adatbázist évről évre bővíteni szeretnék.
Az ember szíve mélyén örökké
odavaló, ahol született
– köszöntötte Tamási Áron alkalomhoz illő gondolatával dr. Flender Gyöngyi konzul Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának a
nevében azokat, akiknek minden
nyáron pár napra Marosvásárhely a
világ közepévé válik. Mint mondta,
az elszármazottaknak, de az itthon
maradottaknak is ünnep ez az alkalom. A találkozások ünnepe, amikor
a rég nem látott rokonok, barátok,
volt szomszédok ismét köszönthetik
egymást, azok is, akiket oly meszszire sodort az élet.
– A találkozások kellenek, létfontosságúak. Ez az, ami közösségi
erőt szül, ami kohéziót teremt magyar és magyar között. Az együvé
tartozás nélkül nem lehet eredményes a magyar olyan harcok terén
sem, amelyet nap mint nap meg kell
vívnunk, legyen szó akár anyanyelvhasználat kérdéséről, történelmünk átírásáról, vagy idegen erők
fenyegető lépéseiről… Példaértékű
tehát a marosvásárhelyi világtalálkozó, és minden olyan külhoni magyar rendezvény is, amely meg
tudja szólítani a magyarságot, fiatalokat és időseket egyaránt. Ezeknek

az eseményeknek van mondanivalójuk, és összefogást hirdetnek –
mutatott rá a konzul. Soós Zoltán, a
Maros Megyei Múzeum igazgatója
egy meglepetéssel készült a gálára,
bemutatta a múzeum egyik legújabb szerzeményét, Körösfői Kriesch Aladár Három gyermek című
festményét, amely a továbbiakban
látható lesz a Kultúrpalota bal szárnyában lévő Modern Magyar Művészeti Galériában. A gálaműsor
fénypontja a Maros Művészegyüttes előadása volt, tehetséges csapata
a Kicsi Svejk háborúja című, humorra épülő táncszínházi műsorával
ragadta magával a közönség soraiban ülőket.
Marosvásárhelyiek és sikeresek
A tavaly indított – nagy sikernek
örvendő – Marosvásárhelyi sikersztorik című beszélgetéssel folytatódott
szombat
délelőtt
a
világtalálkozó; ma is a városban
élő, valamint a nagyvilág különböző pontjaiban sikeres életpályát
befutott személyek meséltek magukról.
A vásárhelyieknek – de nem csak
nekik –bizonyára ismerősen cseng
Szélyes Ferenc színművész neve,
aki ezúttal is a tőle megszokott humorral fűszerezve szólt életpályájáról. Elárulta, hogy bár szülei a reál
tantárgyak irányába terelgették,
mondván, hogy „azokból lesz valaki” az életben, és legalábbis orvosnak, mérnöknek szánták, hamar
rájött ő is, meg a tanárai is, hogy a
„reál” nem az ő világa. Tanárnője,
Zoltán Ildikó volt a „bűnös”, ő irányította a színészet felé, és sikeres
pályát futott be. Mint mondta, a
nyugdíjas éveiben sincs helye az
unalomnak, hiszen most a Csűrszínház a szíve csücske, annak működtetője és lelke, örömmel nyugtázta,
hogy pénteken mintegy félórás késéssel tudták megkezdeni a csűrszínházi előadást, mivel egyre csak
érkeztek a nézők.
Méhek és kutatás – két szóban
így foglalta össze igen gazdag tudományos tevékenységét a húszas
évei elején járó Szőcs Boróka, aki
zsenge kora ellenére igen sokat letett már az asztalra. Boróka jelenleg
Kolozsváron ökológia és természetvédelem szakon tanul. Mint
mondta, szülei méhészkedéssel foglalkoznak, így gyakorlatilag a
méhek között nőtt fel, és bár kislányként nem szerette az apró rovarokat, ahogy telt az idő, egyre
jobban kezdte érdekelni a méhek
élete, több tudományos kutatást
végzett ezzel kapcsolatosan. Mindemellett 12 évig Vásárhelyen versenyszerűen
atlétikázott,
megalapította a bolyais zenekört,
amire ma is igen büszke.
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Sikeresen igazgatja a Maros Művészegyüttest, egykor sportolt is, a
szabadidejét pedig a fotózásnak
szenteli Barabási Attila Csaba, aki
elárulta, igazából Marosvásárhely a
második otthona, mivel Kibéd, ahol
nevelkedett, áll a legközelebb a szívéhez. Elismeri, nagy kihívás volt
számára faluról városra költözni, de
a szíve ma is a vidékhez húz, amint
ideje engedi, oda menekül, ki a természetbe. A Maros együttes igazgatója nem tudatosan kezdett el
fotózni, de rádöbbent, hogy a fotók
mekkora értéket jelentenek, hiszen
olyan falusi portákat is lencsevégre
kapott, amelyek már nem léteznek,
így valamikor majd szerepük lehet
ezeknek a felvételeknek, például
egy-egy település építkezési stílusának a beazonosításában. Mintegy
380 erődtemplomot szemelt ki,
ezeknek a felét már meg is örökítette.
– Azt mondják a kollégáim, ha
fotózok, nyugodtabb vagyok, ezért
biztatnak, hogy fotózzak minél többet – jegyezte meg a poén kedvéért.
A Maros Művészegyüttes vele az
élen igen sikeres a népi kultúra
megőrzésében, több száz gyereknek
oktatnak néptáncot, és a 2018–19es évadban rekordnak számító öt
bemutató előadással rukkoltak elő.
Gyógyszergyár és színházigazgató egy személyben Török István, a
Vim Spectrum gyógyszergyár, valamint a Spectrum színház megalapítója. Miután Kolozsváron állatorvosi
diplomát szerzett, Svédországban,
Németországban és Magyarországon is dolgozott, hazatért, és itthon
immár sikeres vállalkozó, ezenkívül
a kultúra lelkes támogatója.
56 évvel ezelőtt, a Kultúrpalota
pódiumán szerepelt először, akkor
még zeneiskolásként, a ma már elismert hegedűművész, a Pécsi
Szimfonietta, illetve a pécsi Harmónia kamarazenekar megalapítója és
koncertmestere, a marosvásárhelyi
származású Gergely László, aki előadása előtt hegedűjátékával örvendeztette meg a közönségét. Elárulta,
már gyerekkorában hegedűművész
szeretett volna lenni, és amíg a kortársai önfeledten játsztak, a kis
László kitartóan gyakorolt. A számos szakmai elismerést magáénak
tudó művész bevallotta, nívós koncerttermekben játszott már Európaszerte, de ezekhez képest a
Kultúrpalota igen magas akusztikai
és építkezési színvonalat képvisel,
ezért méltán lehetünk büszkék rá.
Gyermekpszichiáter és balett-táncos – ez az igen érdekes párosítás
határozza meg Szabó Ágota életútját, aki azt vallja, a siker az az elismerés, amit attól a közösségtől
kapunk, ahová tartozunk. A Marosvásárhelyen töltött 25 év után Budapestre irányította a sors, ahol ma
gyermekpszichiáterként dolgozik, a
munkája mellett pedig autista és figyelemzavaros gyerekeknek oktat
balettet. A fiatal szakember elmondta, négy és fél éves kora óta
balettezik, és idővel, amikor már
oktatta is ezt, rájött, hogy a táncnak
és a mozgásnak terápiás hatása van,
ezért az orvostudomány és a tánc

összehangolása révén próbál segíteni a problémás gyerekeken. Ágota
egy történetet is elmesélt, egy balerina kislány került be hozzájuk a
kórházba anorexiával, és kihívást
jelentett az orvosok számára, hogy
mivel ösztönözzék a gyógyulásra.
Végül megígérték neki, hogy
amennyiben a súlyát sikerül növelni, Ágotával balettezhet.
– Nagyon sok színházban játsztam, de Vásárhely tett engem híressé, itt teljesedtem ki. Egy
ajándék nekem Vásárhely – szólt elismerően a városról B. Fülöp Erzsébet színművész, akit a vásárhelyi
közönség jól ismer a Tompa Miklós
Társulat előadásaiból. A közkedvelt
színésznő több mint harminc éve
van a pályán, és azon színészek
egyike, akiknek a legtöbb erdélyi
magyar színházban volt fellépése,
és számos hazai és nemzetközi díjat
érdemelt ki alakításaival. Bözse,
ahogyan a színházi berkekben nevezik, felevenítette, amint vidéki
kislányként elkápráztatta az első
színházi előadás, amit látott, és aminek a hatására elkezdett vágyakozni
a színészi pálya iránt. Szólt a neves
vásárhelyi színészekről, rendezőkről, akikkel összehozta a sors, és
akik meghatározó szerepet töltöttek
be életpályájának alakulásában.
Közgazdász,
üzemgazdasági
elemzőként dolgozik multinacionális vállalatoknál, és a hobbija, hogy
régi fotókat ment át az utókornak –
mutatkozott be az immár 12 éve
Magyarországon élő Szőcs Edgár.
Gyerekkora óta hobbija a fotózás,
ennek családjában többgenerációs
hagyománya van. Két évvel ezelőtt
két barátjával együtt létrehozták
Románia legátfogóbb és folyamatosan bővülő online fotóarchívumát,
az Azopan fotóarchívumot, amelynek a célja átmenteni az analóg
fényképezés értékeit a digitális
korba, és azokat elérhetővé tenni a
nagyközönség számára. – A családunkban rengeteg fotó gyűlt össze,
és régi tervem volt, hogy ezeket
összegyűjtsem. Az is felmerült,
hogy ha nálunk ennyi családi fotó
van, bizonyára más családokban is
ez a helyzet, és nem kellene hagyni
ezeket elveszni – mutatott rá. Mint
mondta, nagyon nagy ereje van a
közösségi tudásnak, például egy, az
ócskáról beszerzett régi fotóról
hamar kiderült, hogy egy közismert
vásárhelyi családot ábrázol. Arra
próbálják rávenni az embereket,
akár újsághirdetésekkel is, hogy ne
dobják ki a régi fényképeket, inkább adják nekik.
– Űzöm a hobbimat, azt csinálom, amit szeretek, de ha megkérdezik, mi a legnagyobb siker
számomra, akkor úgy érzem, nem
ez, hanem a lányom – mutatta meg
büszkén a kivetítőn a kislányával
apák napján készült fotót Edgár.
Szombat este dr. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő igen érdekes előadásával folytatódott a
rendezvénysorozat, amire egy későbbi lapszámunkban visszatérünk,
majd a pécsi Harmónia kamarazenekar koncertje zárta az estet.

Helikopter és szitakötő
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(Folytatás az 1. oldalról)
évfolyamát, dr. Bandi Attila tanár a
kertészmérnököket, dr. Benedek
Klára tanárnő a tájépítészeti szak
végzőseit, dr. Bálint János tanár a
növényorvos mesteri szakos ballagókat. Dr. Suba Réka tanárnő vezette az angol, német és román
fordító szak végzőseit, dr. György
Katalin tanárnő az alkalmazott informatika szakos, dr. Vajna Tamás
tanár a számítástechnika, dr. Brassai
Sándor Tihamér tanár a számítógépes irányítási rendszerek mesteri
szak végzőseit. Dr. Sántha Ágnes
szakkoordinátorral az élen érkezett
a közegészségügyi szolgáltatások és
politikák szak, dr. Hubbes LászlóAttila és dr. Tőkés Gyöngyvér tanárok vezették a kommunikáció
mesteri szak ballagóit, dr. Kovács
Barna tanár a kommunikáció és
közkapcsolatok szakos, Vekov
Géza Károly szakkordinátor a szoftverfejlesztés mesteri szak végzőseit.
A történelmi egyházak jelen levő
képviselői, Pap Noémi evangélikus
és Kecskés Csaba unitárius lelkészesperes adták áldásukat az ünneplőkre. A kövesdombi unitárius
lelkész az erdélyi magyar tudomány
fellegvárának nevezte az egyetemet,
ahol a tudás mellett közösségi érzést, tartást, nemzettudatot és szeretetet kaptak a végzősök örökségbe,
ennek megőrzésére és kamatoztatására biztatta a fiatalokat.
Majd Dávid László professzor, az
egyetem rektora vette át a szót, üdvözölve a vendégeket, Mara
Gyöngyvér rektorhelyettest, Pap
Lehel kinevezett csíkszeredai dékánt, az EME képviselőjét, és Koronka község polgármesterét.
Vajon meddig fiatal egy egyetem? – tette fel e kérdést dr. Dávid
László professzor, a SEMTE rektora, aki szerint még nem kerültek
be a nagy szótárakba, de hamarosan
ott lesznek, hiszen a világ össze
egyetemét rangsoroló Uni Rank
szerint a romániai állami és magánegyetemek rangsorában a Sapientia
a 20. helyet foglalja el, a magánegyetemek között a második legjobbként.
A kezdetekről szóló rövid összefoglaló után arról a dilemmáról beszélt, hogy mi a fontosabb: a
beteljesült álom, hogy önálló magyar egyetemen tanulhatnak szinte
minden szakon érettségiző fiataljaink, vagy csak az elitképzésre összpontosítva lemondani olyan fiatalok
sokaságáról, akiknek biztosítani
lehet a felzárkózás lehetőségét. Az
egyetem a nehezebbet vállalta: felemelni egy olyan régiót, amelynek

más esélye nem lett volna. Hogy
helyesen döntöttek, arról az eredmények tanúskodnak, amelyből ezúttal csak egyet említsünk, az
OTDK-n (Országos Tudományos
Diákköri Konferencián), ahol a legjobb magyar egyetemek hallgatói
versenyeztek, a Sapientia hallgatói
19 díjat nyertek (3 első, 4-4 második, valamint harmadik és több különdíjat). A tanárok sem maradtak
le a diákok mögött, Balla Géza adjunktus, a Kertészeti Kar Szőlészeti
és Borászati Tanszékének vezetője,
aki az Arad közeli Ménesen saját
pincészetet működtet, a Magyar
Bor Akadémiának a 2018-as Év
Bortemelője díját vehette át első határon túli szakemberként Budapesten. Dr. Kolozsvári Zoltán
nyugalmazott tanárt Gábor Dénesdíjjal tüntették ki. A hosszan sorolt
díjakat és megvalósításokat, amelyekre külön visszatérünk, az önálló
magyar tannyelvű egyetem és
annak sajátos légköre, valamint az
anyaország nagylelkű finanszírozása, az oktatók és a hallgatók lelkiismeretes, kreatív munkája tette
lehetővé. Mindezek tükrében ma
már elmondhatjuk, hogy a Sapientia
egyetem az erdélyi magyar közösség számára a jelenkori tudomány,
kultúra és történelem hiánypótló
szereplője, amit számos tudományos tanácskozás, verseny, nyári
egyetem bizonyít – emelte ki a rektor.
A ballagó hallgatók válaszút elé

Fotó: Nagy Tibor

kerültek – folytatta Dávid László
professzor –, eddig megmondták
számukra, hogy mit kell tenniük,
ezentúl az övék a felelősség, hogy
eltávoznak az országból, vagy itthon maradnak, nagy cégeknél helyezkednek el, ahol végrehajtják a
kapott feladatot, vagy saját ötleteiket itthon, a kicsit elmaradottabb
szülőföldön fogják megvalósítani.
A választás megkönnyítésére a rektor a nagy angol államférfit, a festőként és íróként is számontartott
Churchill szavait idézte: „Az egyetlen útmutató az emberhez a lelkiismerete; az egyetlen pajzs tetteink
becsületességének és őszinteségének emléke”.
Beláthatatlan jövő előtt áll az emberiség, amely megváltoztatja a
most végzett fiatalok életét. Erre
felkészülni nem elég a szakmai
tudás, szükség van az egyszerű optimista szemléletre, amely szerint
minden nehézségben meg kell látni
a lehetőséget – hangsúlyozta a rektor, és reményét fejezte ki, hogy
végzősei képesek lesznek megváltoztatni mindazt, ami a mai nemzedékeknek nem sikerült.
Dávid professzor megemlékezett
a veszteségekről is, az elhunyt
egyetemalapító tanárokról, akik a
hívó szóra az állami egyetemi állásról lemondva a Sapientiát választották. Köztük volt a legutóbb távozott
dr. Filep Emőd professzor is, akinek
emlékét a korábbi végzősök mellett
a most ballagó nemzedék őrizheti

meg, és akinek emlékére egy perc
csenddel adóztak.
Miután a támogatóknak, kollégáinak, a szülőknek, diákok, a hallgatói önkormányzat vezetőinek, a
meghívottaknak, az ünnepség lelkes
szervezőinek köszönetet mondott,
dr. Kelemen András, a Marosvásárhelyi Kar dékánja beszédét a diákok
által a ballagási emlékkönyvbe választott Ady Endre-idézetre építette:
„Azért vagyunk-e itt, hogy teremtsünk lelkünkkel valamit a lelkünkből, ami olyan, mint a lelkünk?
Valamit, ami a mienk, ami nemcsak
más, mint – más, de méltó ékessége
lehet felemelt fejünknek.” Az idézet
kiválóan fogalmazza meg az egyetem létét, értelmét, amit próbálnak
diákjaiknak elmagyarázni, miközben a kiválasztott sorok azt bizonyítják, hogy megértették. Az
Ady-sorok nem a magyar ugar kilátástalanságáról szólnak, hanem
arról, hogy a rész lehet több, mint
az egész, s hogy lehetünk jobbak,
másak, mint a kontextus, amelybe
beleszülettünk. Továbbá, hogy egy
jogosan pozitív önkép felemel, és
jövőt lehet rá építeni bármilyen körülmények között. A dékán az elhivatottságot hangsúlyozta, továbbá
azt, hogy az alkotás vágyát idejében
újabb és újabb nemzedékeknek kell
átadni. Ha hajlandók lesznek a megkezdett alapokra építeni, torony
emelkedik, ha nem, megkezdett
gödrök és romló alapok sokasodnak
körülöttük. Beszéde végén azt kívánta, hogy az egyetemtől kapott
tudás tegye alkalmassá a hallgatókat, hogy a választott mesterséget
magas szakmai igénnyel űzzék, és
legyen erejük tanúbizonyságot tenni
nemzetük, szülőföldjük mellett.
Dr. Forgó Zoltán, a Gépészmérnöki Tanszék vezetője nagyon frappáns hasonlattal, egy épület kapcsán
fogalmazta meg az alap, a belső
szerkezet fontosságát. Ennek birtokában, amit az egyetemtől kapott, a
végzős felel azért, hogy a tartószerkezetet, az építkezés további látványos részét hogyan oldja meg.
A beszédeket követően a műsorvezetők felolvasták a különböző
szakokon a legjobb tanulmányi,
szakmai és tudományos eredményt
elért, valamint a közösségépítésben
kiemelkedő végzősök nevét.
Minden nemzedék egy kis nyomot karcol egyetemi tanulmányai
során. A sok kis otthagyott énből
lesz az a ragasztóanyag, ami az
egyetemet összetartja – hangzott el
a Kertészmérnöki Tanszék vezetője,
dr. Fazakas Csaba ünnepi beszédében. Azzal biztatta a végzősöket,
hogy szép szakmát jelent a természetben a természettel dolgozni, a
mesterképzősöket pedig azzal, hogy
a jövőben is nagy szükség lesz
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azokra, akik tudnak a növények
nyelvén kommunikálni, gyógyítani
őket, ha szükséges. Ehhez kívánt
lendületet, kitartást, erős szelet a vitorlákba, és jó társakat.
Emlékezetes beszédben foglalta
össze dr. Kátai Zoltán, a Matematika és Informatika Tanszék vezetője a részletek fontosságát, amelyre
odafigyelve tartalmasabb, ha nem
vesznek el benne, akkor értelmesebb lesz tanítványainak az élete.
Majd azt tanácsolta nekik, hogy értékeljék a Teremtő munkáját, a robotok mellett feléjük futó kislányuk
mosolyát, és mutassák meg kisfiuknak a tóparti szitakötőt, ami több
szempontból is zsebre teszi a legkorszerűbb helikoptert.
„Ne légy ma ez,/ holnap emez,/ s
jövőre ismét/mást szemezz./Érc
légy, mely/mindig egy marad,/ne
törmelék – dirib-darab .” Ezzel az
Ibsen-idézettel kívánta volt hallgatóiknak dr. Domokos József, a Villamosmérnöki Tanszék vezetője,
hogy az egyetemen szerzett biztos
tudás birtokában „egy percig se féljenek megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot”. Majd
köszönetet mondott az oktatók mellett az oktatást segítő kollégáknak is
önzetlen munkájukért
Dr. Tőkés Gyöngyvér, az Alkalmazott Társadalomtudományok
Tanszék vezetője rendszeres és kitartó munkára ösztönözte tanítványaikat, amihez a tudás tápláló
talaját az egyetem biztosította, a
hallgatók feladata, hogy szárnyra
keljenek, és kitartó munkával elérjék a kitűzött célokat.
Dr. Fazakas Noémi, az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék vezetője
arra biztatta tanítványait, hogy próbáljanak bízni magukban, és hagyják magukat szeretni, hiszen az
egyetemen töltött utolsó év sikerei,
a konferencián való helytállás a
kezdeti nehézségek ellenére azt bizonyította, hogy jól megoldották a
feladatokat, amiért büszke rájuk.
A beszédeket követően a legkiemelkedőbb tudományos munkáért
az Egyetem Tudományos Diákköri
Tanácsának Sapientia Maximus
Hallgatói Díját adták át Borsos Bálintnak (automatika és alkalmazott
informatika szak), Ugrai Mártonnak
(számítástechnika szak), Szabó Dorottyának (kertészmérnöki szak) és
Nagy Zsoltnak (növényorvos szak).
Elhangzott a Ferber Miklós-ösztöndíjban részesülő hallgatók, valamint
a kanadai Orbán Balázs Társaság
által felajánlott ösztöndíjra jogosultak neve, és köszönetet mondtak a
támogatóknak.
A kultúrcseppben nyárádmenti
táncokat járt a marosvásárhelyi kar
néptánccsoportja, majd Nyikó
Anetta énekelt.
A ballagó diákok nevében vagány, diákos, gondolkodásra késztető és helyenként megható
szavakkal Borsos Bálint búcsúzott
társai nevében az egyetemtől, és
Böjthe Róbert, a Hallgatói Önkormányzat elnöke mondott jó tanácsokkal tarkított búcsúbeszédet.
Látványos percekként a végzős
évfolyamok felelősei jelképes búzakalászt adtak át a következő nemzedéknek, majd a himnuszokat
énekelte az aulát megtöltő közönség.
„Az emberben ott rejlik az egész
világ, s ha tudod, hogyan szemléld,
és hogyan tanulj belőle, a kapu előtted, a kulcs pedig a kezedben.”
Ezzel az idézettel kívántak a szervezők bátorságot és lendületet a
végzősöknek, akik a harangszóra a
dékán és a szakvezetők kíséretében
járták végig az utolsó körutat az
egyetem épületében. Az eseményre
készült tógához tartozó kalapnak a
nagy közös feldobása viszont elmaradt, amikor ismerősök gyűrűje
fogta körül a csoportokat. EmlékeFotó: Bodolai Gyöngyi zetes ünnepség volt.
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Visszapörgetett időben és térben

Élet a tanyán

Mintha egy évszázadot léptünk volna vissza az időben, amikor a tanyavilágba
csöppentünk. Valójában nem is beszélhetünk tanyavilágról, hiszen fehér holló
csupán az a ház és gazdaság, ahová kalandos úton jutottunk el Mezőmadarasról a Hidegvölgybe. A „hegyen túl” már Mezőkölpény van. A szomszédos házak
és lakóik már csak az emlékekben élnek, s csupán az öreg gyümölcsfák árulkodnak arról, hogy valamikor háztáji gazdaságok, gyümölcsösök álltak itt.
Dávid Gyula mezőmadarasi polgármester ajánlotta, látogassunk el ide, a Katona család birtokára, mert megéri.

Mezey Sarolta

Kalandos út

Autóba ültünk, majd Szénáságy felé haladva, az aszfaltútról jobbra tértünk le egy
földútra, ami szinte párhuzamosan halad az
egykori mezőségi kisvasút nyomvonalával.
Az egykori azt jelenti, hogy mára még a síneket is felszedték valakik; lehet, hogy ócskavasként értékesítették. A töltést bizonyos
szakaszon útként használják, de van, ahol
nem lehet, mert a hidak, átereszek helyén
„hézagok” maradtak, itt megszakad az út. Mi
is a töltésen haladtunk, aztán vissza kellett
térni a földútra. Igen ám, csak a sok eső miatt
felázott úton a traktorkerekek valóságos sáncokat ástak, amelyekben meggyűlt a víz, s a
mély pocsolyákon nem lehetett gépkocsival
tovább haladni. Kértük a gazdát, jöjjön elénk
szekérrel. Mivel több időbe kerül a lovakat
befogni, Katona Ödön traktorra ült, s azzal
jött elénk. A traktorra egy emelhető, fémkeretes platformot rögzítettek, ez szolgált a mi
szállításunkra. Amikor a traktor nagy kerekeivel jókora pocsolyához ért, a sárt a nadrágunkra fröcskölte. A kollégám viccesen
megjegyezte: szólni kell a polgármesternek,
küldjön egy-egy kocsi követ ide, hogy járhatóvá tegye az utat. Szóval ilyen „mezei” körülmények között közlekednek a tanya lakói.

nincs. – Nem is kell, mert estére olyan fáradtak vagyunk, hogy nincs kedvünk a tévézéshez. Napközben pedig, ha tévéznék, nem
menne a munka – mondja az asszony.

550 juh a gazdaságban

– Nyáron itt lakunk a mezőn, a falutól körülbelül négy kilométerre, állattartással foglalkozunk.
Télen
beköltözünk
Mezőmadarasra, ott van a családi házunk. Ezt
a házat a nagybátyámtól örököltük, mondja a
gazda, aki 550 juhot – ebből kb. száz a falubelieké – , hat fejőstehenet, borjúkat, disznókat tart. A gazdaság lovak nélkül mit sem ér,
a két gyönyörű lóval inkább a fia, Barni foglalkozik.

Csináljuk, mert mi ehhez értünk, ebből tudunk megélhetést teremteni – vallja őszintén
a gazda. – Az utóbbi években nem volt gond
a bárány vagy a sajt értékesítésével, a felvásárlók ide jönnek. A bárányokat is úgy vitték
el, nekünk nem kell piacolni. Idén kilenc lej

Mezőségi vályogház napelemmel

A régi tornácos, verandás vályogház a természetbe simulva, a nagy eperfa árnyékában
magányosan áll a határban. Sehol egy szomszéd, csak a nagy messzeség. A kerítést is lebontották – vagy lebomlott magától –, nincs
szükség rá. Szabadon lehet járni-kelni fel s
alá az udvaron, a szénaszíntől az istállóig, a
gabonástól a juhok karámjáig. A végtelen
szabadság érzete keríti hatalmába az embert.
S az idő is mintha lassabban telne a nagy nyugalomban. Jó kutyák őrzik a gazdaságot. A
medve – szerencsére – még nem tette tiszteletét, bár itt él a környéken, látták. A szomszéd falu juhászától a disznót a hóna alatt
vitte el.
Katona Lőrinc Ödön és felesége, Melinda
a tornácban – vagy inkább verandának mondanám – ültetett le, s elkezdjük a beszélgetést. Feltűnt, hogy a ház oldalára napelemet
rögzítettek. Rákérdeztem, mire szolgál? Áramot fejleszt, így este két égőt is meggyújthatnak, mert különben nem lenne más
fényforrásuk, csak a petróleumlámpa. Tévé

– A tavaly a róka mind elvitte a tyúkjaimat,
azért egyet sem tartok többet, csak a faluban,
ahol anyósom foglalkozik velük. Itt csak egy
szép kakasunk van – mondja az asszony.
Miután szemrevételeztük a ház körül az állatállományt, a juhász elmondta, hogy 20
hektárnyi saját földjük, legelőjük van, de bérelnek is, mert ennyi állat tartásához szükség
van rá.

A felvásárló házhoz jön

– Megéri-e juhtenyésztéssel foglalkozni?
– tettük fel a kérdést, amire értelemszerűen
igen a válasz, hiszen ha nem érné meg, akkor
abbahagynák.
– Megéri. Sokat dolgozunk, hajnaltól estig.

volt kilója élősúlyban. Nem tudjuk, hová, az
arab országokba vagy Olaszországba kerülnek-e a bárányok, az minket nem is érdekel.
Az viszont igen, hogy rendesen fizetnek. De
csak a bárányokból nem „jövünk ki” , nincs
profit. Ehhez kell a sajttermelés. A sajtot
ugyanígy, itthonról viszik el a nagykereskedők. Kilójáért 15 lejt fizetnek, az orda pedig
12 lej. Piaci ár alatt adjuk oda, hiszen egy kiló
sajt ára 20 lej fölött van a piacon – tájékoztat
az árakról a juhász.

Fotó: Nagy Tibor

tej- és sajtszag fogadott, a földön nagy (most
már műanyag) dézsában állt a beoltott tej,
amit naponta kétszeri – reggeli és esti – fejésből nyernek. Régebb délben is fejték a juhokat, most már csak kétszer, mert nincs
munkaerő hozzá. A gazda, a felesége, a fiuk,
Barni és egy juhászsegéd végzik ezt a korántsem könnyű munkát. Kézzel fejnek meg 550
juhot. A művelethez reggel is, este is másfél
óra szükséges. Csak bírja a kéz! Mindkét alkalommal kb. száz liter tej kerül a sajtárba.
A sajtkészítéshez szükséges oltót Marosvásárhelyről, az állatpatikából vásárolják.
Ebből többféle van, a drágább jobb minőségű, s jobb sajt készül belőle. Az oltó a frissen kifejt tejbe kerül, pihenni hagyják, aztán
kavargatják, majd amikor kicsapódik a savó,
kiemelik az edény alján megkötött nyers sajtot. Ezt gézbe teszik, lecsurgatják, majd innen
formába helyezik, és kipréselik belőle a maradék savót. Aztán a polcra teszik száradni, s
ahogy kiszáradt, viszik is a felvásárlók. Egy
fejésből, azaz száz liter tejből két darab 8 kilogrammos sajt készül. A pakulárné elmondta, tehéntejet is adnak a juhtejhez, mert
azt nem éri meg a csarnokba szállítani, ahol
90 banit fizetnek literéért. Inkább a juhtejjel
vegyítve sajtkészítéshez használják. Így kifizetődőbb.
Az ordát, sokunk kedvencét, a savóból
nyerik ki. A savót felfőzik, ebből lesz a zsendice, amiből aztán kicsapódik az orda. Nagyon kelendő áru. Jó, zsíros ordát nagyon
nehéz találni a piacon, mert hamar elfogy.

A fiú viszi tovább a gazdaságot

A Katona házaspárnak két gyermeke van.
Barni 23 éves, ő beállt a mezőgazdaságba,
egész nyáron a mezőn, a juhokkal dolgozik.
Igaz, akkor áll meg a munkával, amikor akar.
A hőségben az árnyékba húzódik pihenni.
Édesanyja mondja, hogy ezt az életformát
Kétszeri fejést dolgoznak fel naponta szereti, mert a saját maga ura. Szereti az álMelinda a sajtkészítés titkaiba avatott be. latokat, a lovakat, szorgalmasan dolgozik,
Beléptünk a ház előtti kis nyári kunyhóba, bármit, ami a gazdaságban adódik. Nem akart
ahol a sajt- és ordakészítés folyik. Jellegzetes tovább tanulni, jobban szereti a szabadságot.
– Mi örülünk ennek, hiszen lesz, aki továbbvigye a gazdaságot – mondja az édesanya. S
mindezt ő is alátámasztja, amikor elővezeti
két szép lovát. Boldogság sugárzik az arcáról.
A kislány, Anita Mezőmadarason most végezte a nyolcadik osztályt. Ottjártunkkor
éppen a magyar dolgozatot írták a kisérettségin, Mezőpanitban. Reméljük, sikerrel.

Megjavítják
a Hidegvölgybe vezető utat

Miután megkóstoltuk a kút vizét, s bőséggel szedtünk gyermekkorunk kedvencéből, az
eperfa terméséből, amivel már falun is nagyon ritkán találkozunk, ismét felültünk a
traktorra, s a jól fejlődő kukorica- és aratásra
váró árpatáblák mellett, a szépen megmunkált határ látványában gyönyörködve visszaindultunk a faluba. A polgármester ezennel
szemügyre vette, hol kell utat javítani, hová
kell követ vinni, hol kell járhatóvá tenni a kisvasút töltését, ami nagy segítség lenne a tanya
lakóinak s a Hidegvölgy földtulajdonosainak.
Szó ami szó, a számítógép mellett naphosszat görnyedő városiaknak érdemes kilépni a megszokott élet sűrűjéből, s
megtapasztalni a gazdálkodók nyugodt környezetét, ami korántsem a maradiság, hanem
inkább a természetközeliség és kiegyensúlyozottság világa. Kiegyensúlyozott emberekkel.
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Horvát balhátvéd
a Sepsi OSK-nál

1095.

U21-es Eb: Jobb német hajrá az elődöntőben,
kiestek a románok

Szerkeszti: Farczádi Attila

Újabb leigazolást jelentett be a Sepsi OSK 1. ligás
labdarúgóklub: a 22 éves
Christian Ilic balhátvéd
poszton szereplő horvát futballista az osztrák TSV
Hartberg csapatától érkezett
a háromszékiekhez. Egy
évre szóló szerződést írt alá
a klubbal, egy év hosszabbítási opcióval.
Az Ausztriában edzőtáborozó Sepsi OSK egyébiránt
1-0-ra
kikapott
Lambrechtben a szerb élvonalbeli
bajnokságban újonc Bácskatopolya
együttesétől. László Csaba vezetőedző a következő felállásban küldte
pályára a csapatát: Fejér – Kilyén,

Mitrevski, Barisic, Ilic – Velev,
Sanoh – Hamed, Tandia, Petar – Simonovski. A két csapat vasárnap is
összemérte erejét, akkor 2-2-re végződött a találkozó.

Az argentin labdarúgó-válogatott lesz a házigazda Brazília ellenfele a szerdán 3.30-kor kezdődő
Copa América-elődöntőben, mivel
a negyeddöntőben Lautaro Martínez és Giovani Lo Celso góljával 20-ra legyőzte Venezuelát.
Óriási argentin fölényben indult
a meccs, és bár a 8. percben Pezzella a kapu torkában még nem találta el jól a labdát, majd Agüero
centerezése elkerülte a társakat, a
10. percben már összejött a vezető
gól: szöglet után a Manchester Citytámadó próbálkozásába Lautaro
Martínez sarkazott bele (0-1).
Az Inter 21 éves csatára a 10. válogatott mérkőzésén hatodszor volt
eredményes, ehhez a terméshez
pedig csupán 11, kaput eltaláló lövésre volt szüksége. Ezzel nagyjából el is dőlt a mérkőzés, az
argentin csapat a legutóbbi kilenc
meccsét ugyanis megnyerte, ha vezetést szerzett, emlékeztetett beszámolójában az NSO.
Az albiceleste a 20. percben növelhette volna az előnyét, de Messi

cselezgetésének véget vetett egy kezezés – a visszajátszás után sem
ítélt büntetőt a játékvezető, ahogyan
a második félidő derekán egy véleményes argentin megmozdulás után
sem.
Ahhoz képest, hogy az első félidőben ötször is villant a sárga lap
– az előző két tornán egyszer sem
volt ennyi figyelmeztetés az első játékrészben -, a második közepén az
egyre keményebb/durvább belépők
is rendre megtorlatlanok maradtak.
A 71. percben nagy egyenlítési
lehetőség maradt ki, Ronald Hernández lövését Armani bravúrral
védte, ezt pedig büntette az argentin
csapat. Agüero lapos lövésénél óriásit bakizott Farinez, a csereként
beálló Lo Celso pedig eldöntötte a
továbbjutás kérdését (0-2).
A hozzá hasonlóan csere Di
María 100. alkalommal viselhette
az argentinok mezét, hazájában
ezzel a hatodik játékosként érte el a
centenáriumot, a válogatott pedig
készülhet a házigazda brazilok elleni elődöntőre.

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Copa América: Lautaro lecsapott,
összejött a brazil–argentin

Eredményjelző

* Copa America, negyeddöntő: Brazília – Paraguay 0-0, tizegyesekkel 4-3; Venezuela – Argentína 0-2; Kolumbia – Chile 0-0, tizenegyesekkel 4-5; Uruguay – Peru
0-0, tizenegyesekkel 4-5. Az elődöntőben: Brazília – Argentína (július 3., 3.30 óra),
Chile – Peru (július 4., 3.30 óra).
* női labdarúgó-vb, negyeddöntő: Norvégia – Anglia 0-3, Franciaország – Egyesült
Államok 1-2, Olaszország – Hollandia 0-2, Németország – Svédország 1-2. Az elődöntőben: Anglia – Egyesült Államok (július 2., 22.00 óra), Hollandia – Svédország
(július 3., 22.00 óra).

„Messi, passzolj Lautarónak!” – üzenték a szurkolók. Tudhattak valamit, mert az Inter csatára
újra lecsapott.
Fotó: Twitter
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Hiába élvezte 20 ezer szurkoló
támogatását a helyszínen, nem sikerült döntőbe jutnia a román csapatnak az Olaszországban és San
Marinóban zajló U21-es Európabajnokságon. A jobban hajrázó németek a rendes játékidő utolsó
percében, valamint az ötödik hoszszabbításpercben szerzett találattal
bejutottak a döntőbe, Mirel Rădoi
legényeinek pedig maradt a vigasztalódás, hogy az elődöntőbe jutás
és az ezzel elnyert olimpiai kvalifikáció is olyan (szép) eredmény,
amelyre a szakma nemigen tartotta
képesnek a csapatot.
Bár a horvátok, angolok és franciák elleni produkció nyomán
sokan már a fináléban látták az
együttest, a németek elleni elődöntőnek már a nyitányán olyan helyzettel kellett szembenéznie a
gárdának, amilyennel addig egyetlen alkalommal sem – már az első
percekben előnyhöz jutott az ellenfél: Amiri kilépett a román védők

FFotó: UEFA

között, Manea nem tudta megakadályozni, hogy kapura lőjön, és a
labda Radu hálójában kötött ki (01). A nem várt fejlemény azonban
nem szegte szárnyát az együttesnek, mindössze öt perc múlva érkezett a válasz: Ianis Hagit
buktatták a büntetőterületen, s miközben a bíró nem fújta be a tizenegyest, a labda Puşcaşhoz került,
aki kapufát lőtt! Mégsem maradt

eredménytelen az akció, mert videóbírózás következett, és a játékvezető most már a szabálytalanságot
büntetőrúgásra érdemesnek találta,
amelyet Puşcaş hidegvérrel értekesített (1-1). A félidő végén a románok a vezetést is átvették, Ivan
remekül ívelt be a kapu elé, ahonnan a román gólzsák a bal alsóba
fejelt (2-1). Puşcaş akár mesterhármast is jegyezhetett volna még a
szünet előtt, de újabb fejesét Nübel
bravúrosan hárította.
Nem sokáig vezetett a román
csapat, szünet után gyorsan megszületett az egyenlítő találat: Ianis
Hagi mezrángatásáért befújta a
büntetőt a játékvezető, és Waldschmidt gólt szerzett (2-2). Ettől
kezdve a németek lélektani
előnybe kerültek, övéik voltak a
nagy helyzetek, de az állás szinte a
végéig nem módosult. Amikor
pedig mindenki a ráadást várta, a
büntetőterület széléről megítélt
szabadrúgást Waldschmidt parádésan értékesítette (2-3). Ezzel pedig
nem volt vége, hiszen volt még egy
szabadrúgás, amelyből Amiri lőtt
gólt (2-4), így a német csapat jutott
a tegnap este, lapzárta után játszott
döntőbe, ahol a franciák ellen 4-1re diadalmaskodó spanyol csapat
volt az ellenfele.

Jegyzőkönyv

U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság, elődöntő: Románia – Németország 2-4 (2-1)
Bologna, vezette: Orel Grinfeld (izraeli).
Gólszerzők: Puşcaş (26 – büntetőből, 43.), illetve Amiri (21., 90+4.), Waldschmidt
(52 – büntetőből, 90.).
Sárga lap: Ivan (36.), Ianis Hagi (51.), Paşcanu (87.), illetve Baumgartl (25.), Tah
(47.).
Kiállítva: Paşcanu (90+3.).
Románia: Radu – Manea, Nedelcearu, Paşcanu, Ştefan – Băluţă, Cicâldău (69.
Ciobanu) – Man, Hagi, Ivan (55. Coman) – Puşcaş (87. Petre).
Németország: Nübel – Klostermann, Tah, Baumgartl, Mittelstädt – M. Eggestein
(89. Maier) – Neuhaus (79. L. Nmecha), Dahoud (90+4. Koch), Öztunali –
Waldschmidt, Amiri.

Arany Kupa: Az USA nyerte meg
a D csoport rangadóját

A javarészt az Amerikai Egyesült
Államokban zajló labdarúgó Arany
Kupa tornán romániai idő szerint
csütörtökre virradóra lejátszották a
D csoport utolsó két találkozóját is:
ezen a házigazda Egyesült Államok
Jozy Altidore második félidőben
szerzett góljával legyőzte Panamát,
és hibátlan mérleggel megnyerte a
csoportot.
Az Arany Kupa D csoportjának
utolsó fordulójában így arra is válasz született, hogy a házigazda
Egyesült Államok vagy Panama
zárja-e a csoportkört az élen, egyúttal eldőlt, hogy melyik játszik a
meglepetésre negyeddöntős Curacao és melyik Jamaica ellen.
A kérdésekre a választ az amerikaiak rutinos támadója, Jozy Altidore adta meg a találkozó 66.
percében, amikor szögletet követően az elé került labdát ollózva juttatta a panamai kapuba, számolt be
az NSO. A közép-amerikaiaknak
nem volt sok esélyük az egyenlítésre a hátralévő időben – főleg
azért nem, mert az egyetlen, kaput
eltaláló lövési kísérletüket még az
első félidőben jegyezték –, így az
Egyesült Államok megnyerte a
mérkőzést, és ezzel együtt a lehetőséget, hogy Curacaóval játsszon az
elődöntőért.
A csoport másik mérkőzésén a
már kiesett két brigád, Trinidad és
Tobago, valamint Guyana találkozóján is a második félidőben rezdültek csak meg a hálók, előbb Neil
Danns tekerte a labdát gyönyörűen
bal felső sarokba egy nehezen értelmezhető trinidadi felszabadítási kísérlet után az 54. percben, majd a
80. percben Kevin Molino egyenlített egy kiugratás után.

Jozy Altidore gyönyörű mozdulattal vette be Panama kapuját. Fotó: Twitter

Eredményjelző

CONCACAF Arany Kupa, csoportkör, 3. forduló:
* D csoport: Panama – Egyesült Államok 0-1, Trinidad és Tobago – Guyana 1-1;
a csoport végeredménye: 1. Egyesült Államok 9 pont, 2. Panama 6, 3. Guyana
1 (3-9), 4. Trinidad és Tobago 1 (1-9).
* A negyeddöntőben: Haiti – Kanada 3-2, Mexikó – Costa Rica 1-1 – tizenegyespárbaj: 5-4; további mérkőzések: Jamaica – Panama, Egyesült Államok – Curacao.
Afrika-kupa, csoportkör, 2. forduló:
* A csoport: Egyiptom – Kongói DK 2-0, Uganda – Zimbabwe 1-1; az állás: 1.
Egyiptom 6 pont, 2. Uganda 4, 3. Zimbabwe 1, 4. Kongói DK 0;
* B csoport: Nigéria – Guinea 1-0, Madagaszkár – Burundi 1-0; az állás: 1. Nigéria
6 pont, 2. Madagaszkár 4, 3. Guinea 1, 4. Burundi 0;
* C csoport: Szenegál – Algéria 0-1, Kenya – Tanzánia 3-2; az állás: 1. Algéria 6
pont, 2. Szenegál 3 (2-1), 3. Kenya 3 (3-4), 4. Tanzánia 0;
* D csoport: Marokkó – Elefántcsontpart 1-0, Dél-Afrika – Namíbia 1-0; az állás:
1. Marokkó 6 pont, 2. Elefántcsontpart 3 (1-1), 3. Dél-Afrika 3 (1-1), 4. Namíbia 0;
* E csoport: Tunézia – Mali 1-1, Mauritánia – Angola 0-0; az állás: 1. Mali 4 pont,
2. Tunézia 2 (2-2), 3. Angola 2 (1-1), 4. Mauritánia 1;
* F csoport: Kamerun – Ghána 0-0, Benin – Bissau-Guinea 0-0; az állás: 1. Kamerun 4 pont, 2. Ghána 2 (2-2), 3. Benin 2 (2-2), 4. Bissau-Guinea 1.
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Hatvanéves a Mureşul sportklub

alávetett, de működő – rendszer, utána sok minden esetlegessé vált, a sportminisztériumi finanszírozás harminc éve
akadozik, rengeteg bürokratikus akadályba ütközik, és az
alulfinanszírozást az eredmények is megsínylették. Utóbb is
voltak ugyan bajnokok, de ezek az eredmények lelkes és lassan kiöregedő edzőknek köszönhetők, akik tulajdonképpen
lelkesedésből dolgoznak, szinte éhbérért. A legtöbb sportágban pedig egyre nehezebb megtartani a jobb megélhetést kereső sportolókat.

termeket, a ligeti parkot és teniszpályákat kormányrendelettel
átadták a városnak, a városi strand helyére uszodát terveztek,
egyelőre azonban csak gaz nőtt a leendő létesítmény helyén,
mint ahogy tíz éve befejezetlenül áll a fedett jégcsarnok is,
amelyet most átadtak az Országos Beruházási Társaságnak.
A klubnak így megmaradt az igen rossz állapotban lévő székház és az omladozó birkózóterem, valamint a strand melletti
görkorcsolya-körpálya. Nem csoda tehát, hogy összehúzták
a tevékenységet, de az említett uszoda és jégpálya megépülése esetén (ezekről külön beszélgettünk Cosmin Pop klubelnökkel – lásd mellékelt interjúnkat) ismét működtetnék az
úszó-, műkorcsolyázó- és jégkorongszakosztályokat, sőt ter-

Jubileumi sajtótájékoztatón ünnepelte megalapításának
hatvanadik évfordulóját a marosvásárhelyi Mureşul Sportklub. Az évfordulóra a klub eddigi történetét összefoglaló
román nyelvű kötet is megjelent Aurel Raţiu tollából.
A klub történetét a jelenlegi elnök, Cosmin Pop foglalta
össze dióhéjban, miközben az asztalnál jelen voltak azok a
korábbi elnökök is, akik még életben vannak: Dragoş Horea,
Koros László és Horaţiu Cioloboc.
Az évtizedek során a klub a város és a
megye reprezentatív sportklubjává nőtte ki
magát – vélték a Mureşul képviselői, és ezt
világ- és európai szintű eredmények egész
sora igazolja. A Mureşul sportolói két olimpiai bronzérmet szereztek Simon László
birkózó és Barabás Enikő evezős révén, és
számtalan felnőtt és ifjúsági világbajnoki
érmet. A Mureşul olimpiai részvevők egész
sorát adta, hogy az országos bajnokok és
csúcstartók hadáról ne is beszéljünk. Csak
néhány név a legnagyobbak közül, a fent
említettek mellett (Simon László egyébként
mindmáig az egyetlen szabadfogású birkózó-világbajnoka Romániának), a cikk
szerzőjének szubjektív válogatása szerint:
Gombos Attila és Csaba, Traian Rus, Mátyus Ervin (keleti küzdősportok), Nagy József, Sebestyén Ervin, Kincses Előd,
Viorica Ţigău (atlétika), az 1960-ban és 63ban bronzérmes női kosárlabdacsapat, Valentin Hoţa, Györfy Árpád (kerékpár),
Kádár Antal (torna), Balló Ferenc, Ballai
Sándor, Ambrus Lajos (birkózás), Soós Rozália, Mátéfi Eszter, Mózsi Éva (kézilabda)
és az 1988-ban országos bajnok, négyszeres
kupagyőztes és 1989-ben BEK-elődöntős
női kézilabdacsapat, Both Mária, Trandafir
Norbert (úszás), Daróczi László, Fülöp Ferenc, Simon Ferenc (vízilabda), Farkas Éva,
Az 1988-ban országos bajnok, négyszeres kupagyőztes és 1989-ben BEK-elődöntős női kézilabdacsapat fontos helyet tölt be a szervezet történetében. Fotó: Junior Sport
Koros László, Antal Emese, Jakab Andrea
(gyorskorcsolya), Ovits Tamás (tenisz). Persze ennél sokkal
A klub sportazonossági igazolványában jelenleg 12 szak- vezik az íjászszakosztály beindítását is, amilyen már létezett
többen voltak, de a helyszűke miatt csak néhány nevet sorol- osztály szerepel, de csak hat aktív: a birkózás, kerékpározás, egykor a klub keretében.
tunk fel.
A tavaly a sportminisztérium szintjén felmerült, hogy az
kosárlabda (gyerekszinten), gyorskorcsolya, evezés és keleti
Bár a klub képviselői nem mondták, nyilvánvaló, hogy a küzdősportok, míg a tenisz, az úszás, atlétika, jégkorong, mű- alárendeltségükben működő klubokat, mint amilyen a MureMureşul (egyes igen pertinens vélemények szerint gyakorla- korcsolya és rádióamatörizmus szakosztályok pillanatnyilag şul is – tekintve, hogy képtelenek a finanszírozást olyan szintilag az egykori MTE jogutódja) történetét két külön kor- szüneteltetik a tevékenységüket. Ami pedig a sportbázisokat ten biztosítani, ami felnőtt nemzetközi szintű
szakra oszthatjuk: 1989 előttre és utánra. Ha 1989 előtt illeti, a sportcsarnokot a minisztérium direktben átvette a me- eredményességhez szükséges – átadják a helyhatóságoknak.
létezett egy – a kommunista berendezkedés korlátozásainak gyei sportigazgatóság révén, a stadiont és a tribünök alatti Azóta új miniszter van, az ötlet pedig feledésbe merült.

Bálint Zsombor

A marosvásárhelyi sportszerető
közvéleményt régóta zavarja, hogy
a Ligetben már tíz éve befejezetlenül áll a műjégpálya, illetve hogy a
régi strandot ugyanannyi ideje bezárták azzal, hogy oda majd fedett
uszoda épül, de azóta csak a gaz
nőtte be a területet. Mindkét (leendő) létesítmény minisztériumi beruházás, és a marosvásárhelyi
Mureşul Sportklub ügykezelésébe
tartozik. A két létesítmény kapcsán
sok a találgatás, és még több a lemondó legyintés, ezért a klub elnökét, Cosmin Popot kértük meg,
hogy vázolja, milyen stádiumban
van jelenleg a két beruházás. Az információkhoz nem fűzünk kommentárt, azonban a hallottakból
kirajzolódik az a bürokráciatenger,
ami gyakorlatilag harminc éve megbénít mindent az országban.
– Kezdeném a műjégpályával,
amely a legjobban várt létesítmény.
Biztosíthatok mindenkit, hogy az
utóbbi három évben, amióta én vagyok a Mureşul klub elnöke, mindent elkövettem, ami csak
törvényesen lehetséges, hogy kimozdítsam a holtpontról az építkezés ügyét, és hogy megtaláljam a
befejezéséhez szükséges összeget.
Ez a beruházás rendkívül sok nehézséggel szembesült az évek
során, elsősorban jogi jellegűekkel,
amelyeket meg kellett oldani. A finanszírozást 2013-ban állították le,
mert az eredeti kivitelezési szerződés összegét túlhaladták 20%-kal,
és törvény értelmében a pénz folyosítása tovább nem volt lehetséges.
Ehhez hozzáadódott a terület tulajdonjogának kérdése, hiszen egyszer
csak arra ébredtünk (szerk. megj.:
amikor a Ligetet teljes egészében
egy kormányhatározat a város tulajdonába utalta át), hogy a létesítmény alatti terület nem a Mureşul
klub tulajdona, így törvényesen

Bürokráciába fulladt beruházások

nem tud beruházni ott. Még egy
egyszerű építkezési engedélyt sem
kérhetett, nemhogy pénzt igényelhessen a munkálatok folytatására.
Rengeteg ígéretet hallottam már
akkor, voltak próbálkozások a helyzet feloldására, de nem történt előrelépés. Én 2016-ben vettem át a
klub igazgatói tisztségét, és arra a
következtetésre jutottam, hogy a
megoldás az építkezés befejezésére
az lehet, hogy a létesítményt adjuk
át a Fejlesztési Minisztérium keretében működő Országos Beruházási
Társaságnak, amely szakértő egy
ilyen létesítmény felépítésében,
hogy fejezze be a szerelési munkálatokat és még azt, amit kell, hogy
elkészüljön az épület. A jogi kérdések tisztázását 2016-ben kezdtük el
a sportminisztériummal közösen.
Fokozatosan sikerült teljesíteni
minden dokumentációs feltételt, és
mostanra, három évvel később eljutottunk oda, hogy teljesítettük az
Országos Beruházási Társaság minden követelményét, ami az iratcsomót
illeti.
Elvégeztük
a
műszaki-gazdasági felmérést, telekeltük a területet, megoldottuk a kataszteri gondokat, lezártuk a
2008-as szerződéseket, amelyek gátolták a munka folytatását, és most
átadtuk a tervezési feladatot az Országos Beruházási Társaságnak,
aláírtuk velük az átadási-átvételi
szerződést a munkálatok elvégzésének idejére, ők pedig kiírták a beavatkozási munkálatok engedélyezési dokumentációjának (DALI)
elkészítésére a versenytárgyalást, és
kihirdették a győztest. E nélkül a
dokumentáció nélkül ugyanis nem
lehet dolgozni, ez képezi az alapját
annak, hogy az Országos Beruházási Társaság műszaki-gazdasági
bizottsága jóváhagyja a munkálatok
elvégzését. Miután az a dokumentáció elkészül, ami egy-két hónap,
megkezdődhet a versenykiírás a létesítmény befejezési tervének elkészítésére. Tehát zöld utat kapott a

beruházás. Én úgy gondolom, jó hír,
hogy a DALI elkészítésével megbízott személy kiválóan ismeri a tervet. Ha ez időben elkészül, a
finanszírozás benne van az Országos Beruházási Társaság költségvetésében. Azaz a tervezési és
kivitelezési versenytárgyalást már
az ősszel meghirdethetik. Jó hír,
hogy már nincsenek jogi akadályok,
és egyetlen okot sem látok arra,
hogy a folyamat ismét elakadjon.
– Ugyanezt mondták a fedett
uszoda esetében is, ahol az volt a kifogás, hogy nincs megtisztítva a
terep, azért nem tudnak nekifogni az
építkezésnek. Önök megtisztították
a terepet, mégsem történt semmi.

Fotó: Cosmin Pop közösségi oldala

– Ez nem egészen így van. Én
csak azokról a dolgokról beszélek,
amelyek abban az időszakban történtek, amióta én vagyok a klub
igazgatója. 2016-ban vettem át a
klubot, és a jégpálya volt a legfontosabb számomra. Mindössze 18
alkalmazott van a klubnál, ezek
közül heten edzők, egy kasszás,
egy raktáros, egy segédmunkás és
egy könyvelő. Így nagyon megterhelő munka volt a jégpálya ügyének kimozdítása a holtpontról,
ezért az uszoda ügyével csak egy
évvel később tudtam nekifogni érdemben foglalkozni. Volt egy
kormányhatározat, amelyben világosan az állt, hogy ahhoz, hogy az

Országos Beruházási Társaság
folytatni tudja a munkáját, a területet át kell adni az állam magántulajdonába, és ami rajta van, le kell
bontani, ki kell venni a leltárból és
a használatból. Mindent, ami az
egykori Május 1. strandot jelentette. Ez a kormányhatározat 2008ban született, és amikor elkezdtem
foglalkozni az üggyel, 2018 elejére
teljesíteni tudtuk a határozat feltételeit. 2018 júliusában aláírtuk az
átadási-átvételi szerződést, és azóta
a terület az Országos Beruházási
Társaság tulajdonában van. Az elmúlt egy évben a társaság, mielőtt
a múlt héten kibocsátotta volna a
munkálatok megkezdési rendeletét,
rendezte azzal az építővel a jogi vitáját, amely 2010-ben elnyerte a kivitelezési szerződést. Időszerűsítették a kivitelezési szerződésbe
foglalt valamennyi árat és értéket,
az inflációhoz igazították, továbbá
módosították a tervet, hogy ne csak
az eredeti építkezési feltételeknek
feleljen meg, hanem igazodjon a
nemzetközi úszószövetség legújabb
követelményeihez, a megváltozott
építkezési törvényekhez. Ez már
azonban az ő gondjuk volt, mi
2018-ban teljesítettük, ami ránk tartozott. A napokban viszont kibocsátották a munkálatok megkezdésére vonatkozó rendeletet, és ezt
csak úgy tehették meg, hogy a beruházás bele van foglalva a költségvetésbe. Most az építőnek meg kell
jelennie az építkezési felügyelőségen, be kell nyújtania a kivitelezés
ütemtervét, és neki kell fognia az
építkezésnek.
– Ön szerint ez mikor történik
meg?
– Éppen ma futottam össze véletlenül a munkatelep vezetőjével, és
holnap nyújtják be a dokumentációt
az építkezési felügyelőségnek. Arra
számítok, hogy egy hónapon belül
megkezdődnek a tényleges munkálatok. A kivitelezési határidő 14
hónap.
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Transilvania multisport triatlon-Európa-bajnokság: az első nyertesek

A női elitkategória győztesei

Marosvásárhelyen elkezdődött a Transilvania multisport triatlon-Európa-bajnokság,
minden idők legjelentősebb Maros megyei
multisport-rendezvénye, amelyet a Román
Triatlonszövetség, a Master Ski&Bike Klub,
a SportLife Multimedia Events szervez a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal partnerségében és a Maros Megyei Tanács
támogatásával.

Elsőként a krossztriatlon-Európa-bajnokságon
hirdettek bajnokot. Az elitkategóriában spanyol
(férfi) és francia (női)
siker született, a negyedfokú parasport-kategóriában ugyanakkor magyar
győztest avattak. Romániai sportolók az amatőr
kategóriában értek el kiemelkedő eredményt, a
küldöttség négy ezüst- és
ugyanennyi bronzérmet
számlált, összegezte hivatalos beszámolójában a
rendezvény sajtószolgálata.

Eredmények:
* elit férfi: 1. Ruben Ruzafa (spanyol), 2.
Tim Van Hemel (belga), 3. Tommaso Gatti
olasz);
* elit női: 1. Morgane Riou (francia), 2.
Eleonora Peroncini (olasz), 3. Sandra Mairhofer (olasz);
* U23 férfi: 1. Tommaso Gatti (olasz), 2.

2022-ig Budapest a női teniszFed-kupa döntőjének házigazdája

2020-ban, 2021-ben és 2022-ben a Budapest lesz a házigazdája az átalakuló lebonyolítású Fed-kupa döntő tornájának,
jelentette be a londoni Queen’s Tennis Clubban tartott sajtótájékoztatón a Nemzetközi
Teniszszövetség (ITF). A finálé megrendezésére Budapest mellett Moszkva és Szentpétervár, Berlin, München, Prága, Bécs,
illetve Chicago is pályázott.
A magyar fővárosban mindhárom év áprilisában hatnapos tornát rendeznek 12 válogatott részvételével, előtte februárban
selejtezőn derülne ki, hogy mely válogatottak szerepelhetnek a budapesti döntő tornán.
Az biztos, hogy a magyar válogatott alanyi
jogon ott lesz a tornán.
A februári, oda- és visszavágós, kétnapos
selejtezőn 16 válogatott venne részt, s a
nyolc győztes lesz ott az előző év döntőseivel, Franciaországgal és Ausztráliával, egy
szabadkártyás csapattal és Magyarországgal
az áprilisi döntőn. A selejtezők vesztesei rájátszásban vesznek részt, hogy a következő
évben is indulhassanak a selejtezőkörben.
„A sportág történetében most először a
Fed-kupa-döntő díjazása ugyanakkora lesz
– összesen 18 millió dollár – mint a férfiDavis-kupáé, ami nagy lépés a nemek közti
esélyegyenlőség erősítése érdekében a
sportágban. A Fed-kupa nemzetközi nagykövete Billie Jean King, a történelem egyik
legnagyobb női teniszezője, sportolója lesz”
– áll a Magyar Teniszszövetség honlapján.
Budapesten jövőre és 2021-ben a Papp
László Sportaréna ad otthont a Fed-kupadöntőnek, edzeni a BOK-csarnokban lesz
lehetőségük a csapatoknak, 2022-től pedig
az új, 20 ezer férőhelyes multifunkcionális
sportcsarnokban rendezik az eseményt.
A londoni sajtótájékoztatón az is kiderült,
hogy a tornát salakon rendezik.
Az ITF tájékoztatása szerint jelenleg a
következő 16 ország női teniszválogatottja
készülhet a jövő februári selejtezőre: Belgium, Brazília, Csehország, Egyesült Államok, Fehéroroszország, Japán, Kanada,
Kazahsztán, Lettország, Nagy-Britannia,
Németország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc és Szlovákia.

A döntő tornán a 12 csapatot négy hármas
csoportba sorolják, a csoportgyőztesek bejutnak az elődöntőbe, azoknak a győztesei
játszanak a trófeáért a döntőben. A két finalista biztosítja a helyét a következő évi
döntő tornán, míg a 3-10. helyezettek a következő évi selejtező tornán vesznek részt.
„Számos WTA- és ATP Tour verseny, illetve több mint 100 ITF Pro Circuit torna
megrendezése után ezzel a versennyel Budapest végleg felkerül a nemzetközi teniszélet térképére. Nagy örömmel látjuk 2020 és
2022 között vendégül a világot, hogy megtekintsék nálunk a női tenisz legjavát, egyben kihasználnánk az alkalmat, hogy
megmutassuk a világnak a magyar női tenisz tehetségeit, és nem utolsósorban a csodálatos fővárosunkat” – idézte a Magyar
Teniszszövetség elnökét, Szűcs Lajost a szövetség hivatalos honlapja.
„A rendezés elnyerésének köszönhetően
minden szezonon át fut majd az ITF „Road
to Budapest” kampánya, így a világon százmilliók találkoznak Budapest nevével és
szépségével a televíziós vagy online felületeken. Ráadásul a környező országok versenyzői közül többen is résztvevői lesznek
az eseménynek, ami tovább növeli az eseményre érkező turisták számát, végső soron
több tízezer vendégéjszakát jelentve a szállodáknak, jelentős bevételt hozva az országnak. Budapest még ismertebb, még
kedveltebb és még látogatottabb város lesz
a Fed-kupának is köszönhetően a nagyvilágban” – jelentette ki Fürjes Balázs, a kiemelt
budapesti fejlesztésekért és nemzetközi
sportpályázatokért felelős kormánybiztos a
huntennis.hu-nak.
„Azáltal, hogy egy egész héten át tartó kiemelkedő teniszeseménnyé tesszük a BNP
Paribas Fed-kupa-döntőt, új szintre emeljük
a női tenisz zászlóshajóját, miközben hűek
maradunk történelmi gyökereihez. Minden
érintett szereplővel konzultáltunk, szorosan
együttműködtünk a WTA-val és a játékostanáccsal annak érdekében, hogy biztosítsuk: az új formátum a játékosok érdekeit
szolgálja” – mondta az ITF elnöke, David
Haggerty.

Osztrák Nagydíj: Verstappen
szenzációs győzelmet aratott

A tavaly is győztes Max Verstappen, a
Red Bull holland pilótája nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Osztrák Nagydíjat, miután elrontotta a rajtot, de aztán szenzációs versenyzéssel
és
remek
előzésekkel
diadalmaskodott. A 21 éves Verstappennek
ez volt az idei első, egyben pályafutása hatodik futamgyőzelme, de utolsó előzését a
versenybíróság vizsgálja.

Másodikként a pole-pozícióból startoló
Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ért célba, a harmadik helyen pedig Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája végzett.
A címvédő, ötszörös világbajnok és az összetettben most is vezető brit Lewis Hamilton (Mercedes) ötödik lett.
A vb két hét múlva Silverstone-ban, a Brit
Nagydíjjal folytatódik.

Thibault Gire (francia), 3. Victor Goene
(holland);
* U23 női: 1. Marta Menditto (olasz),
2. Matilde Bolzan (olasz), 3. Sofia
Pryyma (ukrán);
* ifjúsági fiúk: 1. Lucas Goene (holland), 2. Lorenzo Spagnolo (olasz), 3.
Filippo Pradello (olasz);
* ifjúsági lányok: 1. Zuzana Michalikova (szlovák), 2. Margareta Bicanova
(szlovák), 3. Willemijn Fuite (holland);
* parasport, harmadfok férfi: 1. Raul
Zambrana Romero (spanyol); 2. Joaquin Carrasco (spanyol);
* parasport, negyedfok, férfi: 1.
Czene Gábor (magyar).
Romániai sportolók eredménye az
amatőr kategóriában:
* ezüstérem: Biró Júlia (20-24 éves
korosztály), Karácsonyi Kinga (30-34),
Iolanda Dobre (35-39), Ciprian Bălănescu (30-34)
* bronzérem: Bakó Annamária (2529), Szekeres Ágnes (30-34), Anisia
Bodo (35-39), Szakács Mária (45-49).
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Női kosárlabda-Eb: negyeddöntőben a
magyarok

Szlovénia után Olaszországot is legyőzte
a magyar válogatott a szerb–lett rendezésű
női kosárlabda-Európa-bajnokság második
fordulójában Nisben, ezzel csoportelsőként
bejutott a belgrádi negyeddöntőbe.
A nagy tétnek megfelelő várakozás előzte
meg a C csoport második pénteki mérkőzését: tudvalevő volt, hogy ha Székely Norbert
szövetségi kapitány együttese a szlovénok
után az olaszokat is megveri, akkor már biztosan csoportelső lesz, így nyolcaddöntőt
sem kell vívnia, hanem közvetlenül bejut a
belgrádi negyeddöntőbe. Olasz siker esetén
viszont még teljesen nyílt lett volna a csoport
végkimenetele, mivel hármas „körbeverésnél” még ki is eshettek volna a magyarok.
A nyitókör győzteseinek pénteki összecsapása 6-2-es olasz vezetéssel indult, majd 66-nál a WNBA-bajnok Cecilia Zandalasini
egy támadáson belül három triplakísérletet is
elrontott. Egy 11-0-s magyar roham láttán a
magyar szurkolók „Itthon vagyunk!” skandálásba kezdtek, míg Marco Crespi szakvezető
időt kért. A második negyedben ennek ellenére már 11 ponttal elhúzott Székely együttese (25-14), ekkor a szülés után visszatért
Horti Dóra vitte a prímet. Az ellenfél azonban
két és fél perc alatt egy 12-0-s sorozattal for-

dított, így a nagyszünetben 25-26 volt az
állás. Térfélcsere után az olaszok – főként a
208 centijével remekül lepattanózó Határ
Bernadett miatt – tovább „tüzeltek” távolról,
váltakozó eredménnyel, közben Turner és
Horti is betalált. A 39-33-mal kezdődő zárószakaszban Dubei Debóra és Raksányi Krisztina hármasával 45-34 állt a nagyórán.
Minden olasz pontra volt magyar válasz,
Határ fontos büntetőket dobott be, így a magyar válogatott visszavágott ellenfelének a
2017-es csehországi vereségért.
A magyar siker egyben azt jelenti, hogy az
utolsó, vasárnapi csoportmeccs eredményétől
függetlenül a nemzeti csapat biztosan megnyeri a C csoportot, így közvetlenül bejutott
a negyeddöntőbe, 2001 óta először. A legjobb
nyolc csapat mérkőzéseit csütörtökön
játsszák Belgrádban, az Eb első hat helyezettje pedig részt vehet a tokiói olimpia selejtezőtornáján.
A magyar csapat a tegnap lapzárta után befejeződött mérkőzésen a török válogatott
ellen zárta a csoportkört Nisben. A csütörtöki
negyeddöntőben pedig a lettországi A csoport
másodikjának és a B csoport harmadikjának
a győztesével találkozik. Azt a nyolcaddöntőt
hétfőn rendezik Rigában.

Zele Dorina (k), a magyar és Nicole Romeo (b), az olasz válogatott játékosa a női kosárlabda-Európa-bajnokság C csoportjában játszott mérkőzésen a Cair Sportcenterben, a szerbiai Nisben 2019. június 28-án. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Eredményjelző

Női kosárlabda-Európa-bajnokság, csoportkör:
* A csoport: 1. forduló: Nagy-Britannia – Lettország 74:60, Ukrajna – Spanyolország 77:95; 2. forduló:
Lettország – Ukrajna 82:74, Spanyolország – Nagy-Britannia 67:59;
* B csoport: 1. forduló: Svédország – Montenegró 67:51, Franciaország – Csehország 74:61; 2. forduló:
Csehország – Svédország 71:64, Montenegró – Franciaország 53:88;
* C csoport, 1. forduló: Törökország – Olaszország 54:57, Magyarország – Szlovénia 88:84 (22-25, 1414, 23-30, 29-15) (a magyar meccs pontszerzői: Turner 23, Határ 21, Studer 17, Zele 8, Dubei 7, Horti 4,
Varga 4, Lelik 2, Raksányi 2, illetve Oblak 21, Evans 18, Lisec 13, Prezelj 13, Baric 7, Friskovec 7, Jakovona 5); 2. forduló: Szlovénia – Törökország 62:55, Magyarország – Olaszország 59:51 (18-11, 7-15,
14-7, 20-18) (a magyar meccs pontszerzői: Horti 13, Határ 10, Turner 10, Raksányi 8, Zele 7, Studer 6,
Dubei 5, illetve Sottana 16, Cinili 12, Zandalasini 9, Romeo 7, Cubaj 4, Andre 2, Dotto 1);
* D csoport: 1. forduló: Oroszország – Belgium 54:67, Fehéroroszország – Szerbia 53:55; 2. forduló:
Belgium – Fehéroroszország 61:69, Szerbia – Oroszország 77:63.
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A hétköznapi nyelvet tanulták

Románnyelv-táborban a magyar diákok

Idén is megszervezték a nyárádszeredai diákok számára a
román kommunikációs tábort
– öt napon át intenzív foglalkozásokon vett részt huszonöt diák Nyárádszentlászlón. A feltételek megteremtéséből a szülői bizottság
is kivette a részét.

Gligor Róbert László

A románnyelv-tábor ötlete tavaly
vetődött fel, mivel a Nyárádmentén
élő gyerekeknek kevés lehetőségük
van a román nyelv használatára, viszont, hogy Romániában érvényesülni tudjanak, elengedhetetlen,
hogy az állam nyelvét ismerjék.
Olyan jellegű tevékenységeket szerveztek számukra, ahol nem a tanterv szerinti anyagot tanulják,
hanem kimondottan a hétköznapi
élethez szükségeset. A tavaly
Novák Csaba Zoltán szenátor kezdeményezte a tábort, idén az iskola
szülői bizottsága nyújtott be pályázatot a Communitas alapítványhoz
és a nyárádszeredai önkormányzathoz, és a gyerekek is hozzájárultak

egy csekély összeggel – mondta el
a Deák Farkas Általános Iskola
igazgatója. A tavalyi tábor visszhangja pozitív volt, a gyerekeknek
tetszett, ezért döntöttek úgy, hogy
idén is megszervezik. Az idei következtetések levonása után pedig
eldöntik, hogy megszervezik-e, támogatják-e jövőben is. Mivel csak
a tanévzárás előtt néhány nappal
kaptak értesítést a támogatási döntésről, különösebb toborzás nem
volt, a résztvevők jelentkezés útján
kerültek a listára. A diákok zöme 57. osztályos, de már negyedikeseket
is fogadtak – tette hozzá Trufán
József.
Játszva tanultak
A gyerekeket különböző kommunikációs helyzetekbe vonták be,
amivel mindennap találkozhatnak,
alapfogalmakat ismételtek. Be kellett mutassák magukat, társaikat,
családjukat, iskolai helyzeteket alkottak (elkésés, kikérezés, házi feladat hiányának megmagyarázása),
kirándultak, vásároltak, az ország
megyéivel, településeivel, nemzetiségeivel is ismerkedtek, de több kísérleti helyzetet is felállítottak

Nemcsak nyelvet tanultak, hanem többek között bútorfestést is

Szórakozás és fürdés Szovátán

számukra, és nagy volt a gyerekek
öröme, amikor segítség nélkül is
meg tudták oldani ezeket. A diákok
fogékonyan viszonyultak a helyzetekhez, meglepő volt a negyedik
osztályosok hozzáállása is – mindenki nagyon nyitottan viszonyult a
román nyelvhez, így érkeztek a táborba, és sokat könnyített a helyzeten, hogy tudták, nem iskolába
mennek, hanem táborba, így annak
minden lépését élvezték. A tanév
során meglátszott a tavalyi táborban
való részvétel, a diákok hasznát vették az iskolában, ahol már ilyen
helyzetekkel is találkoztak a tanév
során – mondták el lapunknak Szaló
Anna és Moldován Izabella tanárnők.
A két pedagógus mellett Ormenişan Daniela tanárnő is oktatott a napokban, délutánonként Kacsó Adél
és Kiss-Szőcs Karolina tanárnők
készségfejlesztő foglalkozásokat
tartottak, Szigeti György tanár
pedig kézműves-tevékenységeket
vezetett. A diákoknak rögzített napirendjük volt: ébredés, ágyvetés,
reggelizés, torna, 10-13 és 15-18
óra között románfoglalkozások, az-

Fotó: Gligor Róbert László

Megkezdődött a nyári turistaidény

a fürdőtelepi Petőfi-park színpada,
ahol egész nyáron művészek és előadócsoportok lépnek fel hétvégente.
A repertoáron zömében helyi és
környékbeli tánccsoportok, énekesek, sportolók, művészek előadásai
szerepelnek, de olyan magyarországi és romániai könnyűzenei előadók koncertjére is sor kerül, mint
például Tóth Andi, Szabó Ádám,
Tolvai Renáta, Krisz Rudi, Mirela
Moldoveanu, RBA, Felicia Gurău.
A Bernády Közművelődési Egylet és az Országos Turisztikai és Információs Központ szovátai irodája

Ötnapos intenzív foglalkozást nyújtottak a huszonöt diáknak

után játékok, egyéb foglalkozások a
vacsora előtt és után – tudtuk meg
Fancsali Ferenc tanártól. A tavaly is
nagy volt az érdeklődés a tábor
iránt, idén is meg tudták valósítani,
ez azt mutatja, hogy van igény rá,
és jövőben is szeretnék megszervezni a szülői bizottség segítségével. Köszönet jár a támogatóknak
is, hiszen nélkülük a tábor nem valósulhatott volna meg – tette hozzá
a pdagógus, aki Szabó Etelka szülői
bizottsági taggal készítette elő a pályázatokat és szervezte meg a tábort.
Segít a felzárkózásban
„Tavaly is nagyon jó élményeket
szereztem, és úgy gondoltam, hogy
jó lenne ismét itt lenni” – mondta el
lapunknak a hatodik osztályos Csípán Réka. Úgy érzi, van mit tanulnia, hiszen környezetében kevés
román van, így ezek a táborok segítenek tanulni a nyelvet. Nem a szülők ösztönzésére vett részt, hanem
a társaság és a tanulás miatt, hiszen
más alkalmuk nem adódik a nyelv
elsajátítására, mivel az iskolában ez
igen nehezen valósulna meg. A tavaly tanultakat már hasznosítani is
tudta, ha Marosvásárhelyre bementek, már románul is meg kellett szólalniuk.
A hetedik osztályos Nagy Imre
azért vett részt a táborban, hogy fejlessze románnyelv-tudását, ugyanis

által szervezett, valamint a Maros
Megyei Tanács által támogatott rendezvénysorozat a szovátai Latino
Feeling tánccsoport előadásával
kezdődött meg vasárnap este, hétfőn este a magyarországi X-Faktor
két felfedezettje, Tóth Andi és
Szabó Ádám koncertezik, míg a következő vasárnap, július 7-én Tolvai
Renáta érkezik Szovátára – tájékoztatott a városháza szóvivője, Gál
Kriszta. A további koncertek időpontjairól a VisitSovata.ro vagy a
Bernády Közművelődési Egylet Facebook-oldalán tájékozódhatnak az
érdeklődők.
A város rendben van
Szováta polgármestere is egyetért a nyári kulturális programok
hasznosságával és szükségességé-

Egy hét alatt nyolcezren mártóztak meg a Medve-tóban

Kedvez az időjárás a fürdeni
vágyóknak Szovátán, a kapunyitás óta eltelt rövid időszakban a Medve-tó vizének a
hőmérséklete felszínen 30
Celsius-fokig, másfél méterrel
mélyebben 35,6 fokra emelkedett a heliotermikus jelenségnek köszönhetően.

Gligor Róbert László

A strand működtetői szerint egy
hét alatt 8000 ember váltott jegyet.
A strandra való belépés felnőttek
számára 30 lejbe, a gyerekeknek és
nyugdíjasoknak 25 lejbe kerül, ez

egyszeri belépésre jogosítja fel a
fürdőzőket. A Medve-tó programja
nem változott az előző évekhez képest: a strand reggel 10 órától 18
óráig várja a fürdőzni vágyókat, 13
és 15 óra között a tó vizének pihentetése (melegedése) végett viszont
tilos a vízben tartózkodni, de a
strandot nem kötelező elhagyni.
Kezdődnek
a szórakoztató programok
Az előző évekhez hasonlóan a
város idén is kulturális és szórakoztató rendezvénysorozattal kíván kikapcsolódási lehetőséget teremteni
mind a turisták, mind a helyiek számára. Ezek helyszíne változatlanul

Egész nyáron művészeti és szórakoztató fellépések lesznek a Petőfi-parkban

ma az iskolában nem lehet nyelvet
tanulni. Igaz, hogy a nyelvtant jól
tanítják, de beszélni nem tudnak
megtanulni órán. Mivel a nyolcadik
osztály utáni vizsgán jól szeretne
teljesíteni, és céljait meg szeretné
valósítani, úgy gondolta, hasznos
volna ott lenni a foglalkozásokon.
Máskor is részt venne hasonló táborokban, és úgy érzi, jobb hozzáállással a hátralevő egy évben fel tud
készülni a felmérő vizsgákra.
További táborok következnek
Július folyamán további tematikus táborokat szervez az iskola a diákoknak – tudtuk meg. A
marosvásárhelyi Cseh Gábor szervezésében a diákok évek óta nyáron
Zalaegerszegen (is) táboroznak, így
lesz ez idén is, amikor tíz általános
és középiskolás diák utazik ingyen
Szeredából a testvérvárosba.
Ugyanakkor az iskola élt a lehetőséggel, és pályázatokat nyújtott be
a magyar kormány Járd végig nevű
programjára, amely határon túli hetedikes tanulóknak nyújt támogatást, hogy ingyenes anyaországi
tanulmányutakon vehessenek részt.
Így júliusban egy tizenhárom fős diákcsapat két pedagógus kíséretében
Eger várát és városát látogatja meg,
egy másik ugyanekkor Szegedet és
az Ópusztaszeri Nemzeti Parkot ismeri meg.

vel, mivel úgy látja, hogy télen és
nyáron csúcsidény van a városban,
és nyáron a fürdés mellett szórakozási lehetőséget is nyújtani kell a turistáknak. Amúgy a város és a
fürdőtelep infrastruktúrája nagyjából rendben van, a köztisztaság és
virágültetés is meg van oldva, és
sokat tesznek azért, hogy ez mindig
így legyen – mondta el lapunknak
Fülöp László Zsolt. Véleménye szerint a román kormány is támogatja
a hazai turizmust héacsökkentéssel,
beruházásokkal, vakációs jegyekkel, és ez akkora vendégforgalmat
generál Szovátán is, hogy hétvégente nincsenek kiadó szabad szobák. Akik pedig itt tartózkodnak,
azok kilátogatnak az eseményekre
is – tapasztalta a városvezető.
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Franciaország délkeleti részén folytatódik
a kánikula

A júniusban precedens nélküli
hatnapos kánikula után Franciaország jelentős részén vasárnap
csökkent
a
hőmérséklet az előző napokhoz képest, és valamelyest
felfrissült a levegő, az ország
délkeleti részén azonban továbbra is tombol a kánikula.

„A felfrissülés megkezdődött
északon és az ország nyugati részének jelentős részén” – közölte vasárnap a francia meteorológiai
szolgálat, jelezve, hogy a kánikula
mostantól az ország keleti részére
korlátozódik.
A legmagasabb fokozatú, vörös
riasztást a Météo-France mindenhol
feloldotta, s a második fokozatú,
narancsszínű riasztást az ország területének harmadán, a délkeleti országrész 32 megyéjében tartja
vasárnap is érvényben. Ezeken a területeken a maximális hőmérséklet
várhatóan 35 fok lesz. Elzászban 39
fokra számítanak, és Lyon környékén is 38 és 40 fok közé kúszhat fel
a hőmérők higanyszála.
Párizsban ugyanakkor már csak

maximum 30 fokra kell számítani,
ellentétben a szombati 35 fokkal. A
francia fővárosban vasárnap délelőtt ismét kellemes szél fújt, és délelőtt már csak 28 fokot mértek, míg
hajnali 2 órakor még fullasztó 30
fok uralkodott a teljes párizsi agglomerációban.
Hétfőn mindenhol folytatódik a
magas hőmérséklet csökkenése, de
a Météo-France szerint keddig kell
várni ahhoz, hogy az egész ország
területén a kánikulai időszakhoz képest valamelyest csökkenjen a
hőség.
Az enyhülés ellenére a környezetvédelmi intézkedéseket nem oldották fel a nagyvárosokban, a
kevésbé korszerű autók továbbra
sem közlekedhetnek, ugyanis a
földközeli ózon koncentrációja továbbra is nagyon magas. Párizs
mellett Lyonban, Strasbourgban és
Marseille-ben is szigorúan büntetik
a rendőrök a korlátozást megsértő
autósokat.
A Szahara felől érkezett hőhullám Franciaország egész területén
éreztette hatását, erőssége és korai

érkezése miatt példa nélküli. Franciaországban először haladta meg a
hőmérők higanyszála a 45 fokot: az
új melegrekord 45,9 fok, amelyet
pénteken mértek a dél-franciaországi Gallargues-le-Montueux-ben.
A meteorológusok szerint az éghajlatváltozás miatt a század közepéig évente kétszer-háromszor több
hőséghullám lehet ezentúl, mint korábban.
Franciaországban eddig négyen
veszítették életüket a kánikula
miatt, többségében idősebb emberek dehidratációs problémák
miatt, de az elzászi Cernay településen egy 37 éves munkás egy felújításon lett rosszul, és meghalt.
Kormányzati források szerint a
kórházak sürgősségi osztályain nem
voltak tömeges jelentkezések, és az
átlagnál több halálos esetről sem érkezett hír. Ugyanakkor az egészségügyi hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hőhullám miatti roszszullétek és kiszáradás következtében a halálesetek később történnek,
így csak július végén lehet majd
végleges mérleget készíteni. (MTI)

az öt éve odahordott szemetet, de
előbb biztosítani akarja, hogy a hulladékkezelés a kanadai biztonsági
és egészségügyi előírásoknak megfelelően történjen. Manila sérelmezte, hogy a kanadai hatóságok
halogatják a döntést, és május 15-ig
adott határidőt a szemét visszaszállítására. Kanada ezt határidőre nem
tette meg, Manila pedig másnap bekérette a külügyminisztériumba a
kanadai nagykövetet.
Ottawa végül azt ígérte, hogy június végéig visszaviszi a szemetet,
de Manila túl későinek tartotta az

időpontot, és Rodrigo Duterte
Fülöp-szigeteki elnök utasítására
egy hajózási vállalatot bíztak meg a
szemét visszaszállítására, Kanada
pedig vállalta, hogy kifizeti a szállítási költségeket.
A több száz konténernyi szemetet
– műanyag palackokat, zacskókat,
újságpapírokat és használt pelenkákat – a Chronic Plastics nevű, azóta
megszűnt ontariói székhelyű vállalat szállította a szigetországba, azt
állítva, hogy a konténerek újrahasznosítható műanyagot tartalmaznak.
(MTI)
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hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST

a kolozsvári SZABADSÁGBA,

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

Megérkezett Kanadába
a szemetet szállító konténerhajó

Megérkezett Kanadába a
csaknem hetven konténernyi
szeméttel megrakott hajó,
amelyet egy hónapja indítottak útnak a Fülöp-szigeteki
hatóságok, miután Manila
hiába sürgette Kanadát, hogy
szállítsa vissza az öt éve lerakott tetemes mennyiségű
szemetet – közölte a CNN hírtelevízió.

A hajó június 1-jén indult útnak,
és szombaton kötött ki a vancouveri
kikötőben. Ottawa májusban már
jelezte, hogy kész visszaszállítani

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

PC HOUSE-álláshirdetés: szervizünkbe kedves, kommunikatív RECEPCIÓST keresünk. Követelmények:
számítógép-kezelési alapismeretek (Word, Excel), a román és magyar nyelv ismerete. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro e-mail-címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros
utca 17. szám alá benyújtani. (sz.-I)
ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738.
(21356)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)

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

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ kertes ház bebútorozva. Tel.
0756-310-429. (8/3208)
TŰZIFA eladó.
(5/3148)

Tel.

0746-189-919.

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (1/3230)
VÁLLALUNK háztetőkészítést (cserépből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Tel. 0745680-818, Csaba. (4/3323-I)
TETŐFEDŐ ÁCS tetőfedést vállal
Lindab lemezzel és hagyományos
cseréppel; külső és belső munkát, készít
új tetőt. Tel. 0747-784-020. (3/3236)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, csatornakészítést és csatornajavítást, szigetelést, festést. Tel.
0759-467-356. (11/3244-I)

Fájó szívvel emlékezünk július 1-

jére,

KUTASI

elvesztésének

ISTVÁN

harmadik

évfordulóján. Szívünkben örökké

élni fogsz.

Szép

emlékét

őrzi

felesége,

Melinda, egyetlen fia, Szabolcs,

anyósa, sógornője, Tünde és

családja. (1/3251)

KÉSZÍTEK tetőt, teraszt, vállalok
tetőjavítást, cserépforgatást, bármilyen
javítást, tetőfestést. Tel. 0757-475-701,
Csaba. (6/3302)
VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépforgatást, ácsmunkát, teraszkészítést, tetőfedést Lindab lemezzel,
csatornakészítést. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0746-540008. (10/3307-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Az elválás és hiányérzet
fájdalmával emlékezünk július
1-jén
a
szeretett,
jó
testvérünkre,
SZÉKELY
SÁNDORRA, aki 20 éve, 47
évesen
hirtelen
örökre
távozott közülünk, és fáj, hogy
nincsen velünk. Nyugodjon
békében! Szerető testvérei és
családjuk. (1/3234)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették
MÁRKOS MÁRIÁT
született Tamási
hogy életének 75. évében hoszszas, de türelemmel viselt betegsége
után
az
Egyesült
Államokban örök nyugalomra
tért. Emlékét szeretettel őrizzük.
A gyászoló család. (9/3328-I)

12 NÉPÚJSÁG _____________________________________________ HIRDETÉS – REKLÁM ____________________________________________ 2019. július 1., hétfő

A szállító neve és címe
TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216-242
ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753
INTER TOURS
telefon: 0265/264-011,
0733-013-166

Útirány

Indulás

Visszatérés

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól
(Dózsa György utca)

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,
péntek 18.30 ó., szombat 8 ó,
vasárnap 18.30 ó, Népliget,
Volán buszállomás

Marosvásárhely –
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről,
a Népligetből 15.30-kor,
a 30-as peronról

Marosvásárhely –
Szalonta – Gyula –
Békéscsaba – Szeged –
Kistelek – Kecskemét

Hétfőn és pénteken
7 órakor,
a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház mögötti parkolóból

Marosvásárhely –
Budapest

* Időszakos járat

* Időszakos járat

Hétfőn és pénteken
17 órakor,
a kecskeméti távolsági
buszállomásról, 19 órakor
a szegedi Mars téri
buszállomásról

Irányár

Előnyös árak

Egy út 110 lej,
menet–jövet 200 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
(18 éves korig)
190 lej.

Menet-jövet 220 lej, 10% kedvezmény jár nyugdíjasoknak, egyetemistáknak, tanulóknak.

2019 TUNÉZIA

Repülővel Kolozsvárról,
minden illetékkel

Üdülés:
Mahdia,
Monastir,
Sousse,
Port el
Kantaoui

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

