
„1989. december 22-én, a rendszerváltó forradalom idején,
ebben az épületben, a Kommunista Ifjak Szövetsége (KISZ)
volt székházában jöttek létre a demokratikus rendszer első
ifjúsági szervezetei: a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövet-
ség (MADISZ), a Demokrata Ifjak Szervezete és az Önkéntes
Fiatalok Szervezete (ODT)” – áll az emléktáblán, amelyet
pénteken lepleztek le Marosvásárhelyen, annak a főtéri épü-
letnek a homlokzatán, amelyben napjainkban a Román Ke-
reskedelmi Bank (BCR) egyik fiókegysége működik. Az
emléktáblát a MADISZ egykori alapító tagjai helyezték ki a
szervezet megalakulásának 30. évfordulója alkalmából.

A Rózsák tere 26. szám alatti, a BCR tulajdonában levő épület előtt
Tatár Beáta MADISZ-elnök köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva,
hogy az emléktábla-állítással azokra a fiatalokra emlékeznek, akik azok-
ban a forradalmi napokban megalapították a Magyar Demokratikus If-
júsági Szövetséget, és éveken át tevékenyen részt vettek a közösség
életében. 

Az emléktábla kihelyezését kezdeményező, véghez vivő MADISZ
alapító tag, Vajda György, lapunk munkatársa, volt önkormányzati kép-
viselő elmondta: olyan gondolatok, eszmék hatották át az akkori alapító
fiatalokat, amelyek a mai napig érvényesek. 

Zabla a multikon?
Két, az érdekelt politikusok által történelminek minősített

fejlemény is történt a napokban, amelyek jelentős változásokat
hozhatnak a nemzetközi színtéren ténykedő multik adózására
vonatkozóan. Ez hosszú távon több adóbevételt jelenthet egyes
országoknak, amiből végső soron azok adófizetői is nyerhetnek
valamit, de ezt a hasznot a multik többszörösen is vissza tudják
vámolni, így végeredményben a hétköznapi ember szintjén ez
több hátrányt jelent, mint hasznot.

Régóta téma már a nagypolitikában és a civil szféra egy ré-
szében, hogy a nemzetközi nagyvállalatok az egyes országok
eltérő adószabályaiban rejlő kiskapukat kihasználva milliár-
dokkal növelik az átlagember dimenziójában amúgy is felfog-
hatatlan nagyságrendű nyereségüket. A világ hét vezető
gazdasági nagyhatalma arról állapodott meg a napokban,
hogy bevezetik a globális minimumadót, ami azt szolgálná,
hogy a multik ne húzhassanak hasznot az egyes országok ala-
csonyabb adókulcsaiból. Az uniós döntéshozatalban pedig az
körvonalazódik, hogy a nagyvállalatokat adózási transzparen-
ciára késztetik, vagyis bevallatják velük, hogy melyik ország-
ban mennyit keresnek, és azután hol mennyit adóznak.

Ezek a – főleg az amerikai techóriások megzabolázására
irányuló – lépések papíron nagyon szépen mutatnak, és renge-
teg pénzről is van szó a háttérben, mert szakértői becslések
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Az utazási
korlátozások
befolyásolják a légi
közlekedést 
A Marosvásárhelyi Transilvania repü-
lőtér újdonságairól, új járatok beindítá-
sáról, illetve a járványügyi helyzet
miatti korlátozások okozta nehézsé-
gekről Peti Andrással, a repülőtér
igazgatójával beszélgettünk. 
____________4.
A Spectrum
Színház
bemutatója
Június 15-én, kedden este 7 órától a

Maros Művészegyüttes kövesdombi
előadótermében a Spectrum Színház
és a Maros Művészegyüttes közös
produkciójaként bemutatják Tamási
Áron Boldog nyárfalevél című darab-
ját. Rendező Török Viola, koreográfus
Varga János. 
____________5.
Hazai pályán
játszana a KL-ben
az OSK
Régi álma vált valóra a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK-nak azzal, hogy
megszerezte a jogot a szereplésre az
európai kupaporondon. Az örömöt
kissé beárnyékolhatja azonban, ha a
hazai mérkőzéseit nem Sepsiszent-
györgyön játszhatja. 
____________7.



Június 3-án, csütörtökön
délelőtt a Maros megyei
rendőrök hat megyében tar-
tottak összehangolt házku-
tatásokat. 

A szászrégeni rendőrök a
Maros megyei bűnügyi osztály tá-
mogatásával hét helyszínen tar-
tottak házkutatást szexuális
kizsákmányolással gyanúsítottak
lakásán. A nyomozást a szászré-
geni ügyészség irányításával
Konstanca, Kovászna, Temes,
Krassó-Szörény, Szatmár me-
gyékre is kiterjesztették Maros
megye mellett, ahol Szászrégen
és Marosvásárhely került a nyo-
mozó hatóságok figyelmébe. A
gyanú szerint január–június kö-
zött három férfi szexuális kéjel-
gésre kényszerített 15 fiatal nőt
egy szászrégeni helyiségben,
erről a helyi városi rendőrség al-
kalmazottai értesítették a megyei
rendőrséget. A vádirathoz szüksé-
ges bizonyítékok begyűjtését kö-
vetően további intézkedések
várhatók. 
Nőket megerőszakoló férfit azonosítottak

Június 3-án, csütörtökön a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség munkatársai Marosvásárhelyen azonosítottak
egy szexuális agresszióval gyanúsított férfit, akit 24 órás
előzetesbe helyeztek, ugyanakkor két házkutatást is tartot-

tak. A vizsgálatok során kiderült, hogy a 21 éves férfi má-
jusban Marosvásárhely utcáin három alkalommal próbált
nőket megerőszakolni. 

Az ügyet szexuális bűncselekmény vádjával vizsgálja az
ügyészség. (pálosy)

15. Múzeumok Éjszakája
A Maros Megyei Múzeum és partnerei szervezésében
június 12-én, szombaton kerül sor Marosvásárhelyen a
15. Múzeumok Éjszakája programsorozatára. A rendez-
vények délelőtt 10 órától éjfélig zajlanak. Idén a szerve-
zők rendhagyó programmal készülnek, amelyben
ötvözik a közönség által látogatható több mint 20 hely-
színt a digitális kínálattal, amely révén a Maros Megyei
Múzeum kulisszái mögé lehet bepillantani. A digitális tar-
talmak a múzeum június 7-étől elérhető hivatalos hon-
lapján lesznek megtekinthetők a rendezvény napján, 18
órától. Tárlatlátogatáskor be kell tartani a biztonsági elő-
írásokat, előzetes bejelentkezés szükséges, csak kor-
látozott számú látogató vehet részt. Bejelentkezni június
7-től lehet a Maros Megyei Múzeum honlapján, a Fog-

lalás címszóra kattintva. A múzeumi rendezvényeken
idén díjmentesen vehetnek részt a látogatók, a rendel-
kezésre álló helyek függvényében. Előfordulhat, hogy
egyes partnerintézmények belépti díjat kérnek az általuk
szervezett eseményre.

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

Június 10-én, csütörtökön a 18 órakor kezdődő szent-
mise után – amelyet a szerző halottaiért ajánlanak fel –
a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében Moldo-
van Irén Mesélnek a csillagok és Éltető irodalom című
köteteit Molnár Éva nyugalmazott magyartanár mutatja
be. Közreműködik a Szent György egyházközségi kórus
és a Kolping Család énekkara, Szántó Árpád daltulaj-
donos. Pataki Ágnes Tamási Áron Szép Domokos Anna
című balladáját adja elő. Házigazda  és műsorvezető
Baricz Lajos.

IDŐJÁRÁS
Változóidő
Hőmérséklet:
max.240C
min. 100C
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5 óra 31 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 12 perckor. 
Az év 158. napja, 

hátravan 207 nap.

Hadgyakorlat Gernyeszegen
Június 6–11. között a Junction strike nemzetközi hadgya-
korlat keretében Gernyeszeg község területén a Honvé-
delmi Minisztérium kötelékében szolgáló különleges
műveleti erők – több mint 200 katona – mintegy 20 techni-
kai eszközzel specifikus hadműveletet végez nappal és éj-
szaka egyaránt. Katonai repülőgépeket, helikoptereket is
bevetnek – tájékoztatott a Gernyeszegi Polgármesteri
Hivatal.

Iratkozás a kisérettségire
A nyolcadik osztályos diákok a héten, június 7–11. között
iratkozhatnak fel az országos képességvizsgákra. A meg-
mérettetés június 22-én a román nyelv és irodalom vizsgá-
val kezdődik, 24-én matematikából, 25-én anyanyelvből
adhatnak számot tudásukról a diákok. A fellebbezések
előtti, ideiglenes eredményeket június 29-én, a végső vizs-
gajegyeket július 4-én teszik közzé. Azok a diákok, akik bi-
zonyítottan egészségi okokból nem tudnak részt venni a
képességvizsgán, június 28. – július 2. között iratkozhatnak
be, és július 5–7. között vizsgázhatnak. Óvások előtti ered-
ményeikről július 9-én, a végső vizsgajegyekről július 12-
én értesülnek.

Ingyenes jogi szolgálat
Június 2-ától újra fogadja a polgárokat a nép ügyvédje ma-
rosvásárhelyi irodája. Kihallgatásra a megszokott helyszí-
nen, a Kárpátok sétány 17. szám alatt lehet jelentkezni,
ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 10–14, illetve kedden és
csütörtökön 12 – 16 óra között. Telefonszám:
0265/211-082.

Oltópont nyílt
a vidrátszegi repülőtéren

Az országban elsőként nyílt reptéri mobil oltópont Maros
megyében a vidrátszegi repülőtéren, ahol bárki igényelheti
az egyszeri Johnson&Johnson szérumot. A marosvásár-
helyi Transilvania repülőtéren az átutazók, illetve a repülő-
térre érkezők vagy felszállók, de bárki igényelheti az
egyszeri alkalommal beadandó Covid-19 elleni védőoltást.
A repülőtéren a nyárádtői kultúrotthonban berendezett ol-
tópont egészségügyi személyzete teljesít szolgálatot.

Új terápiás lehetőség
A Bonus Pastor Alapítvány június 10–13. között négynapos
terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és hoz-
zátartozóknak Szentkatolnán. A program célja az abszti-
nencia elkezdése, információszerzés a függőséggel
kapcsolatban, terápiás terv készítése, önismeret. A felvétel
előzetes interjú alapján történik. A jelentkezést június 7-ig
az alábbi telefonszámokon várják: Bartha Éva – 0740-056-
691, McAlister Magdolna – 0742- 653-331
(Marosvásárhely).

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma RÓBERT, 
holnap MEDÁRD napja. 

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

45,38,40,8,32+10 NOROC PLUS: 096285

21,4,34,6,27,13 SUPER NOROC:  9 9 3 4 8 0

21,36,2,28,6,34 NOROC: 9259381

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Kézműves tevékenység a Női Akadémia szervezésében
A Női Akadémia újra szeretettel várja az Ügyes kezű nők

csoport hétfő délutánonként heti rendszerességgel megszer-
vezett tevékenységére azokat a lányokat, hölgyeket, akik
különböző kézműves tevékenységek fortélyait szeretnék
elsajátítani a Divers Egyesület Avram Iancu utca 29. szám
alatti székházának udvarán. 

A június 7-i, mai, 17.30 és 19.30 óra közötti találkozón
mágneseket használnak fel kézimunkájukhoz, de to-
vábbra is lehet nemezelni, újrahasznosított anyagokból
dísztárgyakat készíteni, vagy kedvenc kézimunkákon

dolgozni. A foglalkozást Lajos Anna kézműves vezeti. A
szervezők biztosítják a tevékenységhez szükséges anya-
got, ha a jelentkezőknek van elképzelésük, amihez kü-
lönleges díszítés szükséges, akkor ezeket a
díszítőelemeket is hozzák el. Amennyiben esős idő lesz,
a foglalkozás zárt térben lesz, ekkor a maszkviselés kö-
telező.

A szervezők a résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel
elfogadnak, az összegyűlt adományokat a tevékenységeken
használt alapanyagra szánják. (közlemény)
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RENDEZVÉNYEK

Összehangolt rendőrségi akciók
Szexuális kizsákmányolással gyanúsítottaknál

Közös kincs
Dalvándorlás furulyákra, énekesekre, táncosokra és zenekarra

„A kelet-európai népzene jelenlegi helyzete a követke-
zőkben foglalható össze: az egyes népek népzenéi között
való szakadatlan kölcsönhatás eredményeképpen a dalla-
moknak és dallamtípusoknak óriási méretű gazdagsága tá-
madt.” Bartók Béla megállapítása különösen igaz
Erdélyre: a sok évszázados együttélés egy olyan hatalmas
gazdagságot hozott létre a hagyományos népi kultúrában,
amelynek „használata”, jelenkori közös kiaknázása és fel-
mutatása mindannyiunkat gazdagít lélekben, nemzetiség-

től függetlenül. Az előadás egy lépés kíván lenni abban a
hosszú menetelésben, amely ezen az úton ránk vár 
(Kelemen László).

Az előadás időpontja: 2021. június 10., 19 óra
Az előadás helyszíne: a Maros Művészegyüttes székháza
Jegyek a helyszínen kaphatók, de előzetes helyfoglalás

szükséges a 0757-059-594-es telefonszámon hétköznapon-
ként 9-13 óra között, valamint 17-19 óra között. (közle-
mény)



Globális adóreform mellett
kötelezték el magukat
a G7-pénzügyminiszterek

A társasági adóztatás globális kiterjedésű reformjá-
nak előmozdításáról állapodtak meg Londonban tar-
tott szombati értekezletükön a világ hét vezető ipari
hatalmának (G7) pénzügyminiszterei. Az egyezség
alapján, amelyet a vendéglátó brit pénzügyminiszter,
Rishi Sunak történelmi jelentőségűnek minősített, az
Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada,
Japán, Németország, Franciaország és Olaszország
pénzügyminiszterei egyetértésre jutottak annak az
alapelvnek a támogatásában, amely 15 százalékos
szinten határozná meg az országok számára célként
kitűzött társaságiadó-kulcs minimumát. Sunak a
Hetek megállapodásának fő céljaként azt emelte ki,
hogy a vállalatok „a megfelelő helyen fizessék a meg-
felelő adókat”. A G7-csoport deklarált célja az – és a
brit pénzügyminiszter is erre utalt –, hogy a globális
tevékenységű vállalatok ott adózzanak, ahol áruikat
vagy szolgáltatásaikat forgalmazzák. (MTI)

Brit adatok szerint
40 százalékkal fertőzőbb
a koronavírus Delta variánsa

Az új típusú koronavírus először Indiában azonosí-
tott, Delta néven nyilvántartott változata az eddigi va-
riánsoknál hozzávetőleg 40 százalékkal könnyebben
terjed, de megjelenését nem követte a kórházi keze-
lést igénylő súlyos megbetegedések számának
emelkedése – mondta vasárnap a brit egészségügyi
miniszter. Matt Hancock a BBC televízió politikai ma-
gazinműsorában elmondta: a brit kormány készenléti
helyzetekben működő tudományos tanácsadó testü-
letének (SAGE) legmeglapozottabb becslése utal
arra, hogy a Delta variáns 40 százalékkal fertőzőké-
pesebb lehet a korábbi vírusváltozatoknál. Hancock
hangsúlyozta ugyanakkor: a fertőződések száma kis
mértékben emelkedett ugyan, de a jó hír az, hogy a
kórházi kezelésre szoruló súlyos betegek száma nem
növekszik. Hozzátette: az esetek nagy többségében
olyanok kerülnek kórházba Covid-19-cel, akiket még
nem oltottak be a koronavírus elleni vakcinával. (MTI)

Lefektették az Északi Áramlat-2
első vezetékét

Befejeződtek az Északi Áramlat-2 gázvezetékpár
első vezetékének csőfektetési munkálatai – jelentette
be Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a Szentpé-
tervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén
tartott beszédében. Az Északi Áramlat-2 egy 9,5 mil-
liárd eurós projekt, amelynek keretében két új, össze-
sen évi 55 milliárd köbméter – a már meglévő
vezetékpárral azonos – szállítási kapacitású vezeték-
kel bővül a Balti-tenger fenekén húzódó Északi
Áramlat. Nyomvonala az oroszországi Viborgtól a né-
metországi Greifswaldig tart, hossza mintegy 1200
kilométer. (MTI)

szerint az uniós tagállamok évente összesen 50 milliárd
eurónyi adóbevételtől esnek el a multik játszmái nyo-
mán. Ha ezt a pénzt be tudnák rajtuk hajtani, és értel-
mesen közhasznú célokra is tudnák fordítani a
politikusok, az szép nyereség lenne az uniós polgárok
számára. Csakhogy amíg erről egyáltalán konkrétan
beszélni kezdhetünk, az még évek kérdése lehet, mert
ezek a megállapodások hosszas politikai és jogalkotási
folyamatok nyomán válhatnak valósággá, és még akkor
is kérdés, hogy a lehetséges pluszbevételekből az épp
aktuális döntéshozók mit lesznek képesek összehozni.
Ám míg a haszon bizonytalan, azt készpénznek vehetjük,
hogy az érintett cégek nem fognak kevesebbet keresni,
ezt a pénzt simán vissza tudják hajtani rajtunk, a fo-
gyasztóikon. 

Európa keleti oldaláról nézve a dolgot, duplán rossz,
hogy a globális minimumadó egy lehetséges eszközzel
kevesebbet jelent a régió országainak számára, hogy
adókedvezmények révén próbálhassanak befektetőket
vonzani, és így igyekezzenek felzárkózni életszínvonal-
ban a Nyugathoz. Ez különösen az unió legalacsonyabb
társasági adókulcsát felmutatható magyar kormányza-
tot érinti rosszul, és látva, hogy az mennyit fordít a kül-
honi közösségek gazdasági és kulturális támogatására
is az erőforrásaiból, számunkra még további hátrányt
jelenthet.

Zabla a multikon?

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Pénteken, három hete először ismét meghaladta a
százat a koronavírus-járvány halottainak száma, de
csak azért, mert immár egy hete korábbi, köztük ta-
valyi halálesetekkel korrigálják a statisztikát.

A közegészségügyi intézet – az egészségügyi minisztérium
által elrendelt ellenőrzés nyomán – eddig több mint 260 – ezek
közül csak pénteken 93 – korábbi halálesettel egészítette ki a
napi statisztikát, legtöbbjük tavaly októberben és november-
ben hunyt el a romániai kórházakban.

Az utólag bevezetett halálesetek nélkül pénteken csak 20-
szal emelkedett volna a járvány áldozatainak száma, ami a ta-
valy júliusi szintnek felel meg.

Romániában három hete hozták nyilvánosságra a tárca
szakértői bizottságának jelentését, amely jelentős eltéréseket
mutatott ki a koronavírusnak tulajdonított halálesetekről ve-
zetett adatbázisok között.

Kiderült, hogy március végén a speciális távközlési szol-
gálat (STS) által üzemeltetett „Corona forms” adatbázisban,
amely a közegészségügyi hatóság adatait összesíti, már héte-
zerrel kevesebb (24 ezer) Covid-haláleset szerepelt, mint az
egészségügyi minisztérium által használt, a kórházi bejegyzé-
sekre alapozó „alerte.ms.ro” adatbázisban (31 ezer).

A hivatalos kommunikáció előbbit tekinti megbízhatónak,
a jelentés azonban rámutatott, hogy sok kórház fele annyi
Covid-halálesetet sem jelentett a közegészségügyi hatóságnak,
mint amennyit bevezetett az alerte.ms.ro platformba.

A média szerint most – egy feltűnést keltő, látványos kor-
rekció helyett – az újabb botrány elkerülése reményében szór-
ják szét a napi jelentésekbe a hivatalos statisztikából korábban
kimaradt koronavírusos haláleseteket.

A pénteki jelentés egyébként a járvány további lassulását
igazolta. (MTI)

Tavalyi halálesetekkel korrigálták
a járványügyi statisztikát

A belügyminisztériumtól és a legfőbb ügyésztől kért
kivizsgálást Alexandru Muraru, a kormánynak az
antiszemitizmus és idegengyűlölet elleni küzdele-
mért felelős különmegbízottja pénteken egy 
vaslui-i templomi megemlékezés miatt, amelyen a
háborús bűnökért halálra ítélt Ion Antonescu mar-
sallt méltatták.

Kivégzésének 75. évfordulója alkalmából tartott megemlé-
kezésen papok, tartalékos tisztek és történészek dicsőítették a
– Pruton túli moldovai területeket a Szovjetuniótól ideiglene-
sen visszafoglaló – Hitlerrel szövetséges egykori „Konduká-
tort”, aki a múlt század negyvenes éveiben elrendelte a zsidó
lakosság megsemmisítését – mutatott rá közleményében a kor-
mánymegbízott. Muraru hozzátette: a helyi televízió által is
bemutatott, széles nyilvánosság előtt lezajlott esemény súlyo-
san sérti a hatályos törvényeket, és valószínűleg bűncselek-
ménynek minősül.

„Ismert tény, hogy Antonescu marsall alapította a Szent Pa-
rascheva-templomot Vaslui városában, de egyszer és minden-

korra véget kell vetni azon háborús bűnösök és legionáriusok
emléke előtti tisztelgéseknek, akik vérfürdőkkel, pogromokkal
írták be magukat a történelembe, ehelyett inkább áldozataikról
kell megemlékezni” – szögezte le a kormánymegbízott.

Úgy értékelte: nem lehet felületesen kezelni a háborús bű-
nösök rehabilitálására tett kísérleteket, hiszen az ilyen minő-
síthetetlen cselekedetek összeegyeztethetetlenek Románia
utóbbi húsz évben tett erőfeszítéseivel a holokauszttagadás
megfékezése, a holokauszt áldozatainak védelme terén.

A bukaresti kormány májusban országos stratégiát fogadott
el az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a radikalizálódás és
a gyűlöletbeszéd megelőzése és leküzdése érdekében.

A román állam csak a kétezres évek elején, az ország
NATO-csatlakozása előtt, amerikai nyomásra ismerte el, hogy
a Ion Antonescu vezette kormány felelős volt több mint ne-
gyedmillió zsidó megöléséért az 1941-44-es időszakban. A
bukaresti vezetők korábban tagadták a romániai holokausztot,
és kizárólag Magyarország felelősségét hangoztatták az észak-
erdélyi területekről deportált zsidók vonatkozásában. (MTI)

Vizsgálat indult egy Antonescut méltató
templomi megemlékezés miatt

Kolozsváron az Ünnepi Könyvhét színpadán adta át
szombat este Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az
Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjat Felméri Ce-
cília filmrendezőnek, László Noémi költőnek és Zol-
tán Béla festőművésznek.

Az idei díjazottakat már januárban, a magyar kultúra napján
megnevezték, akkor azonban a járványhelyzet nem tette lehe-
tővé a díjátadást.

Ünnepi beszédében a miniszterelnök-helyettesi tisztséget
is betöltő Kelemen Hunor felidézte: az elmúlt másfél év a
maga teljes brutalitásával kérdőjelezte meg a lendületlen ci-
vilizációs és technológiai haladás mítoszát, ugyanakkor azt a
hihetetlen emberi erőfeszítést és teljesítményt is megmutatta,
ami a reményre is okot ad. Arra a reményre is, hogy talán job-
bak lettünk – mondta.

Arra is kitért, hogy a járvány megviselte a kulturális intéz-
ményeket, és próbára tette az alkotó embert. Nagyon hiányzott
a közösségi élmény.

Kelemen Hunor ugyanakkor „előre bejelentett kulturális
gyilkossági kísérletnek” nevezte Ilie Bolojan Bihar megyei
önkormányzati elnöknek azt a tervét, hogy a gazdaságosság
jegyében összevonja a megye kulturális intézményeit: a nagy-
váradi magyar és román színházat, valamint a filharmóniát.

„Meg kell akadályoznunk ezt a merényletet. (...) Önálló és

jól működő intézményekre szükségünk van. Azokról nem
mondunk le, nem adjuk fel” – jelentette ki Kelemen Hunor.

Brendus Réka, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai állam-
titkárságának főosztályvezetője köszöntőjében arról beszélt,
hogy az alkotók érzéseket váltanak ki. Ezeket az érzéseket kö-
szönte meg mindenkinek, aki a magyar kultúrát gyarapítja.

A filmművészet kategóriában díjazott Felméri Cecília a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem fotó, film, média
szakán, majd a bukaresti Színház-és Filmművészeti Egyete-
men tanult. Animációival és kisjátékfilmjeivel hívta fel ma-
gára a figyelmet. Első nagyjátékfilmje, a magyar–román
koprodukcióban elkészült Spirál 2020-ban a zsűri különdíját
nyerte el a Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon. Jelenleg ren-
dezést tanít a Sapientia tudományegyetemen.

Az irodalom kategóriában díjazott László Noémi József At-
tila-díjas költő, műfordító, a Napsugár és Szivárvány gyer-
meklapok főszerkesztője, de volt a Helikon szerkesztője és az
Erdélyi Magyar Írók Ligájának (E-MIL) elnöke is.

A képzőművészet kategóriában díjazott Zoltán Béla a Ko-
lozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetemen dip-
lomázott, hiperrealisztikus festményeiről vált ismertté.
Jelenleg Bukarestben él és alkot, számos egyéni és csoportos
kiállításon vett részt. (MTI)

Kolozsváron átadták
az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjakat
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Ismeretlenek szombaton megrongálták Vitéz Mi-
hály havasalföldi vajda sepsiszentgyörgyi szobor-
csoportját – közölte a Covasnamedia.ro helyi portál.

A rongálók a fekete márványlapokkal borított talapzat hátsó
oldalára a magyar zászló színeit, alája pedig a Trianon 1920
feliratot festették festékszóróval. A szombaton este értesített
rendőrség bűnügyi dossziét nyitott az ügyben.

Egy nappal korábban két rendezvényt is szerveztek a trianoni
döntés 101. évfordulóján Sepsiszentgyörgyön. A Sepsiszéki
Székely Tanács a szoborcsoporttól pár száz méterre tartotta a
hagyományos évfordulós megemlékezését, melyen a magyar
nemzeti tragédiáról beszéltek a szónokok. Ennek a befejezte
után érkezett a szoborcsoport elé a trianoni döntést ünneplő
román tüntetők csoportja. A Nemzet Útja (Calea Neamului) na-
cionalista szervezet hívására többnyire más településekről a vá-
rosba jött tüntetők hazafias dalokat énekelve, Trianont éltetve
vonultak szoborcsoporthoz. A szobor előtt óriástranszparenst

bontottak ki a következő felirattal: „Hagyjátok a frusztráltságot,
Trianon az igazság!” Vitéz Mihály 1593-tól volt Havasalföld
fejedelme, 1599-ben Erdély és 1600-ban Moldva fejedelmi
trónját is elfoglalta, de még 1600-ban elveszítette mindhárom
állam feletti fennhatóságát. A vajdát a romániai tankönyvek Ro-
mánia első egyesítőjeként mutatják be.

A sepsiszentgyörgyi szoborcsoportot Gir Rădulescu buka-
resti szobrász készítette, és 1982-ben Nicolae Ceauşescu kom-
munista diktátor jelenlétében avatták fel. Alig két évvel
később, 1984. június 5-én a szobor mögött erős robbanás tör-
tént, mely kioltotta egy ott játszó magyar gyermek életét, a
szobrot azonban nem rongálta meg. A korabeli hatóságok ter-
rorcselekménynek könyvelték el az eseményt, az elkövetőt
azonban azóta sem azonosították. A magyar közösség a román
politikai rendőrség, a Securitate provokációjának tekintette az
ügyet, mely következtében leváltották a megye intézményei-
nek magyar vezetőit. (MTI)

Megrongálták Vitéz Mihály havasalföldi vajda
sepsiszentgyörgyi szoborcsoportját



A Marosvásárhelyi Transilva-
nia repülőtér újdonságairól,
új járatok beindításáról, il-
letve a járványügyi helyzet
miatti korlátozások okozta
nehézségekről Peti Andrással, a
repülőtér igazgatójával be-
szélgettünk. 

Budapestre
júniusban sincsenek járatok

Jóllehet a budapesti járatokat jú-
niusra beharangozták, ezek beindí-
tására a hónap végéig mégsem kerül
sor. A WizzAir honlapján az első
járat június 30-ra van beütemezve,
majd július folyamán heti két alka-
lommal, szerdára és vasárnapra
lehet jegyet foglalni. 
Július elsejétől indul a római járat

Marosvásárhelyről heti három al-
kalommal lesz Rómába járat: ked-
den, csütörtökön és szombaton.
Nagyon sokan vártak arra, hogy az
olasz főváros innen is könnyen
megközelíthető legyen, hiszen
sokan dolgoznak Olaszország e ré-
giójában, és sok turista érdeklődik
az örök város látványosságai iránt.
Most már csak az szükséges, hogy
minél többen foglaljanak jegyet, hi-
szen ettől függ a járatok „életképes-
sége”. Remélhetőleg kellő kereslet
lesz a WizzAir újonnan bevezetett
járata iránt. Annak idején, amikor a
WizzAir indult, a Marosvásárhely–
Róma járatnak nagy sikere volt. 

Egyelőre az a gond, hogy a jár-
vány miatt óvatosságból ezen a nyá-
ron még kevesebben terveznek
külföldi utazásokat.

A Transilvania repülőtérről
Egyiptomba három légitársaság is
szállítja a turistákat. Áprilistól a
Tarom indított menetrend szerinti
járatokat Hurghadába, a második já-
ratot az Animawings üzemelteti. A
harmadik járatot jövő héttől a mol-
dovai köztársasági HiSky új légitár-

saság működteti. Az egyiptomi já-
ratok iránt nagyon nagy volt az ér-
deklődés, főleg április folyamán,
amikor a gyermekek hosszabb va-
káción voltak. Ezt követően kissé
visszaesett a kereslet, de ha heti
három járatot iktattak be, ez azt je-
lenti, hogy továbbra is sokan szeret-
nének Egyiptomban üdülni. 

A törökországi charterjáratok a
héten indulnak, heti három alka-
lommal, kettőt a Tarom, s egyet az

Animawings üzemeltet. A londoni
járatok közül a szerdaiakat felfüg-
gesztették, de a vasárnapi járat ma-
radt. A memmingeni járat jövő
héttől indul, először heti egy alka-
lommal, szombatonként, aztán 22-
étől keddenként is. A krétai járatot
a turisztikai cég a beutazási feltéte-
leket övező bizonytalanság miatt
még nem véglegesítette.

Sajnos a járványügyi helyzet
miatt folyamatosan változnak a be-

utazási feltételek, nagyon kiszámít-
hatatlanná vált az utazás, a vakáció-
tervezés. 
A reptéri mobil oltóponton
sokan igénylik az oltást

Május 28-ától mobil oltóközpont
nyílt a marosvásárhelyi Transilva-
nia repülőtéren, ahol
Johnson&Johnson vakcinával olta-
nak. Az utasok, az utasokat kísérők
és várók a B terminálnál, az orvosi
rendelő mellett jelentkezhetnek.
Nem szükséges előjegyzés. Kérdé-
sünkre, hogy van-e érdeklődés a re-
pülőtéri oltás iránt, az igazgató
elmondta: 

– A reptéren működő oltóköz-
pontban már az első napon sokan
jelentkeztek oltásra. Úgy tűnik,
hogy egyre többen érdeklődnek,
főleg olyan román állampolgárok,
akik külföldön dolgoznak, tanulnak,
élnek, és az adott országokban még
nem jutottak hozzá az oltáshoz. Azt
kell tudni, hogy ez az oltópont a
nyárádtői oltóközpontnak egy
mobil egysége. Az egészségügyi
személyzet onnan jön a repülőtérre
a repülők érkezése előtt két órával,
és további két órát marad még a fel-
szállást követően. Ha szükség van
rá, akkor meghosszabbítják a jelen-
létüket a repülőtéren. Az egyszeri
oltást Johnson&Johnson vakcinával
végzik. El kell mondanom, hogy a
marosvásárhelyi repülőtéren kiala-
kított oltóközpont az első Románi-
ában, s valószínűleg Európában is
egyedülálló kezdeményezés – fo-
galmazott az igazgató. 

– Rendhagyóan a MADISZ ala-
pításának a 30. évfordulójára ké-
szült emléktáblát nem ez
eseménykor avattuk. A táblát ko-
rábban az évfordulón – a Kultúrpa-
lota kistermében rendezett
megemlékezésen – bemutattuk,
több korabeli dokumentummal,
fényképpel együtt. A pandémia és
a bürokrácia útvesztői miatt csak
májusban sikerült eljutnom oda,
hogy hivatalosan is kihelyezhettük
a táblát a KISZ egykori épületének
– jelenleg a Román Kereskedelmi
Bank székházának – a homlokza-
tára, ahol több mint 30 évvel ez-
előtt világmegváltó gondolatokkal
összegyűlt egy maroknyi fiatal, és
létrehozta – román fiatalokkal pár-
huzamosan – az 1989 utáni első
demokratikus ifjúsági szervezetét.
Az emléktábla városunk újkori tör-
ténetének olyan epizódját jelzi az

utókornak, amely sokunk sorsát
megváltoztatta. Nemcsak azok szá-
mára volt jelentős, akik megélték,
átélték az akkori eseményeket,
hanem azon következő nemzedé-
keknek is, amelyek valahol ennek
köszönhetően másként rendezhetik
életüket, mint amilyen lehetőséget
kínált a fiatalok számára az 1989
előtti rendszer – mondta Vajda
György. Köszönetet mondott az
emléktábla állítását támogató Ke-
resztes Géza műépítésznek, az en-
gedélyeztetéshez szükséges
dokumentáció összeállítójának,
Tatár Beátának, a MADISZ jelen-
legi elnökének, Sipos Levente jog-
tanácsosnak, Fodor Márta
irodavezetőnek a pályázat összeál-
lításáért és Radu Moruţannak, a
BCR igazgatójának. Az avatón
jelen volt Czikmántori Rajmond
alelnök is.

Az eseményen a jelenlegi MA-

DISZ-tagok mellett „veterán”
tagok is részt vettek, dr. Ábrám
Zoltán professzor, valamint Aáry-
Tamás Lajos, Magyarország okta-
tási ombudsmanja. Aáry-Tamás
Lajos köszöntötte a régi és fiatal
madiszosokat, Soós Zoltánt, Ma-
rosvásárhely polgármesterét, majd
sok sikert kívánt a szervezetben te-
vékenykedőknek. „A fiatalok elin-
dították az elmúlt 30 esztendőt, a
következő 30-at is folytatni kell,
csak így van értelme” – hangsú-
lyozta. 

Az emléktáblát Aáry-Tamás
Lajos, Ábrám Zoltán, Soós Zoltán
és Vajda György leplezték le.
„Örülünk, hogy egy történelmi em-
léket felidéző táblával gazdagod-
tunk, amely elmondja a mai
fiataloknak, hogy mi történt itt 30
éve, azokban a zavaros időkben” –
hangsúlyozta Marosvásárhely pol-
gármestere.

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Folyó év június 5-én a sepsi-
szentgyörgyi székházban ülésezett
Székely Nemzeti Tanács Állandó
Bizottsága (SZNT ÁB). A korona-
vírus-járvány miatti korlátozások
feloldásával majdnem egy év után
újra ülésező testület meghallgatta és
megvitatta Izsák Balázs elnök be-
számolóját a nemzeti régiók érde-
kében indított polgári
kezdeményezés sikeresen zárult
aláírás-gyűjtési időszakáról, annak
tanulságairól, ugyanakkor az
ügyben szükséges további lépések-
ről. Az ÁB tagjai egyetértettek
abban, hogy a támogató aláírások
hatósági ellenőrzésével, majd hite-
lesítésével párhuzamosan – ennek
folyamata több uniós országban,
így Romániában és Magyarorszá-
gon is az illetékes hatóságokkal
való kapcsolatfelvétellel kezdődött
el – az európai nemzeti régiók
együttműködésének intézményesí-
tését is el kell kezdeni. A polgári
kezdeményezések lebonyolítását
rögzítő jogszabály szerint minden
uniós állam saját szakhatósága a pa-
píralapú és elektronikus aláírások
adatainak benyújtásától számított
három hónapon belül ellenőrzi, il-

letve hitelesíti az aláírásokat. Ez-
után a kezdeményező bizottság
döntheti el, hogy mikor nyújtja be
az Európai Bizottságnak a már hite-
lesített támogató aláírásokkal együtt
a vonatkozó jogszabálytervezetet.
Egyöntetű megerősítést nyert, hogy
eme hatalmas munka következmé-
nyeként még soha nem lett ilyen
egységes az SZNT ÁB, miként az
is, hogy a munka folytatásában
minden alkalommal köszönettel tar-
tozunk mindazoknak, akik segítet-
tek az aláírásgyűjtés sikerre
vitelében.

Ugyanakkor az ÁB tagjai meg-
erősítették, mivel a kedvezményes
honosítás folyamán szerzett magyar
állampolgárság azt a lehetőséget is
megteremtette, hogy a székelyföldi
magyar állampolgárok éljenek sza-
vazati jogukkal, ezért a jövő évi ma-
gyarországi választásokon való
részvétel nem csupán lehetőség,
hanem felelősség és feladat is, er-
kölcsi kötelesség szavazni és min-
den törvényes eszközzel segíteni és
népszerűsíteni a szavazási folyama-
tot.

ASzékelyNemzetiTanács
sajtószolgálata

Ülésezett a Székely Nemzeti
Tanács Állandó Bizottsága

Emléktáblát avattak

Az utazási korlátozások befolyásolják a légi közlekedést 
Elsőként a marosvásárhelyi repülőtéren létesítettek oltópontot
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(Folytatás az 1. oldalról)

Mezey Sarolta

A nyers adatok szerint 12,5 szá-
zalékkal nőtt a kiskereskedelmi for-
galom volumene az idei első négy
hónapban a tavalyi év azonos idő-
szakához mérten – közölte pénte-
ken az országos statisztikai intézet.
A szezonális és naptárhatással ki-
igazított adat szerint a növekedés
8,7 százalék volt a vizsgált időszak-
ban. A növekedés elsősorban a nem
élelmiszereknek köszönhető, ame-
lyeknek az értékesítése 22 százalék-
kal bővült, az üzemanyag-eladás
9,3 százalékkal emelkedett, míg az
élelmiszerekből, italokból és do-
hánytermékekből 5,2 százalékkal
többet adtak el a tavalyi azonos idő-

szakhoz mérten. Áprilisban a kiske-
reskedelmi forgalom volumene a
nyers adatok szerint 42,8 százalék-
kal nőtt a tavalyi negyedik hónap-
hoz képest, a szezonális és
naptárhatással kiigazított érték sze-
rinti bővülés 38,4 százalék volt.

Az előző hónaphoz képest ápri-
lisban a kiskereskedelmi forgalom
volumene 5 százalékkal nőtt a nyers
adatok szerint, illetve 1,2 százalék-
kal a szezonális és naptárhatással
kiigazított érték szerint. Romániá-
ban tavaly egész évben 2,2 száza-
lékkal nőtt a kiskereskedelmi
forgalom volumene 2019-hez mér-
ten. (MTI)

Nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene



Június 15-én, kedden este 7
órától a Maros Művészegyüt-
tes kövesdombi előadótermé-
ben a Spectrum Színház és a
Maros Művészegyüttes közös
produkciójaként bemutatják
Tamási Áron Boldog nyárfalevél
című darabját. Rendező Török
Viola, koreográfus Varga
János. 

Mottó: „Úgy tudott szólani hoz-
zám, hogy a szava hátáról röpködni
tudott a képzeletem. S bármiről ha
beszélt, nem a megfoszlott valósá-
got mondta csupán, hanem a virág-
gal az illatot, s a tűzzel a meleget is
ki tudta mondani.” (Tamási Áron:
Szabadság madara)

„Repülj, madár, repülj…”
Nem a rendező választja a dara-

bot, hanem a darab szólítja meg a
rendezőt, akit nem hagy nyugodni a
tragikomikus történet. A titkok lé-
pésről lépésre tárulnak fel a rácso-
dálkozás, felfedezés bűvöletében. A
rendező abban a hitben végzi az őt
megtalált feladatot, hogy a szerző
egyetértésével cselekszik. A rende-
zőnek el kell „hitetnie” a szerzővel,
hogy a legjobb tudása szerint azt
akarja kihozni az előadásból, amit a
szerző is el szeretett volna mondani,
és minden színpadi eszközt igyek-
szik felhasználni a mondanivaló ki-
fejezésére és megjelenítésére,
hiszen a Boldog nyárfalevél a biza-
lomról szól.

Ha Tamási világát a Boldog nyár-
falevél tükrében szemléljük, átfogó
képet nyerünk az írói hivatás egé-
széről, hiszen ebben az utolsó drá-
mai művében megfogalmazza
egész személyes életútját, az őt

mindig foglalkoztató kérdésekkel
együtt, összegezve a stílusjegyeket,
amelyek meghatározzák írói mun-
kásságát. Akár Gellért, a darabbeli
jegyző önigazolása is lehetne az
alábbi vallomás: „Jussomat ne vi-
tassátok, mert az én szavam a szé-
kelyek bajától nyerte hatalmát.
Inkább fájjon nektek is a szó, és az
igazságot, amit mondok, bajban,
örömben panasz nélkül viseljétek.”

Tamási mindvégig azt vallotta,
hogy „az ember szíve mélyén
örökké odavaló, ahol született”. A
Boldog nyárfalevél már a címében
is hordozza azt a félelmet, amit a re-
megő nyárfalevél képe idéz fel ben-
nünk, hogy van-e helye a hazájától
távol élő, de visszatérni vágyó em-
bernek egy faluközösségben? Félel-
mét egy másik kérdés is táplálja:
van-e kiért, miért hazajönni? A nép

megérdemli-e, hogy érte éljen?
Ezért következik egy nem éppen
becsületes vizsgáztatás. Az ered-
mény annál inkább több mint meg-
nyugtató, mivel a gyanútlan falu
őszintén kiáll, és jól vizsgázik,
megyszégyenítve a bizalmatlan
jegyző-írót. Tamási az az író, aki
„mindenen okulva tanít, és az élet-
hez holtig gyűjti a kedvet.”

Tamási ábrázolt világában a szé-
kely közösség életét, viselkedésfor-
máit szokások, archaikus
beidegződések, íratlan törvények,
rituális megnyilvánulások határoz-
zák meg.

A falu mikrokozmosza egy olyan
„kicsiny sereg”, melynek minden
tagja fontos, mindenkire szükség
van, mint egy test részeire külön-
böző funkciókkal. Ezt próbálja fel-
mutatni a Boldog nyárfalevélben is.
Vannak, akik „a falu eszével gon-
dolkoznak”, van, aki „a kakasok ne-
vében” beszél, és vannak, akik az
élet fennmaradását fizikai jelenlé-
tükkel biztosítják, megtartó ősa-
nyák, szent titkokat tudó, hívő
tündéri asszonyok.

Tamási az irodalmi formák közül
a „legszigorúbb” és a „legizgatóbb”
műfajnak tartotta a színpadi drámát,
s ennek eszközeit is egyetemes
célok szolgálatába kívánta állítani.
A színpadon sem kívánt mást, mint
„a székelység emberi követe” lenni.
Később mint „a nemzetnevelés tisz-
teletre méltó helye” érdekelte őt a
színház –„melyben az alkotás még
hatékonyabban élhet, mint a papí-
ron”. Tamási nemcsak a cselek-
ményt, de drámai alakjait is
másképpen formálta meg, mint elő-

dei. Csak saját alkatának, természeti
adottságainak megfelelő játékok
létrehozására vállalkozott, s ehhez
az eszközöket is nagyobbrészt ma-
gának kellett megteremtenie.

Fő gondja az volt, hogy mikép-
pen állíthatná vissza a magyar szín-
padra a költészetet, az ősi
hagyományokon nyugvó hit- és hi-
edelemvilágot, amely magában rejti
az ember megújulási képességét is
– a pusztító viharok, háborús csapá-
sok után. A néphit nem ismeri a
végleges bukást, a romlásból is a re-
ménykeltő jeleket véli kiolvasni. A
székely népballadák világában jára-
tos író számára ezért kínálkozott hát
megoldási formaként a népi játék,
amely a folklórt – ősköltészetet,
mesét – a mitológiával egyesít – a
csodálatos emberi természet meg-
nyilvánulásaként.

Németh László Tamási hosszú
távon beérő, biztos győzelmét sej-
tette és hirdette meg, azt „az egye-
dül csak neki megnyílt utat”, amely
a népköltészetből az európai avant-
gárd művészet magaslatai felé
vezet: illúzió és valóság kölcsönha-
tását – válságos időkben mindig
éles szembenállását – ember és sze-
rep fölcserélhetőségét. A Boldog
nyárfalevél kettős szerepet játszó
jegyzője és a falu kétértelmű visel-
kedése a valóság és illúzió világát
teremtik meg a rituális játékban.

A második világháború után Ta-
mási ezt írja: „Az igazságot és a ter-
mészetes rendet is újból meg kell
szereznünk.” „Csak megújult lel-
kekből” alakulhat ki megbízható, új
közösség. A megváltás csak belülről
jöhet. „Mindenkinek önmagát kell
megváltania: egyénnek egyént, csa-
ládnak családot, nemzetnek a nem-
zetet.” Az önismeret és mások
megismerésének szükségszerűsége
rituális akciósorozatot kényszerít ki
a falu népéből, amely kénytelen
színt vallani egy egyszerűnek, ne-
vetségesnek tűnő történet kapcsán. 

1956. november 3-án az Új Ma-
gyarországban megjelent Tiszta
beszéd mintha a Boldog nyárfalevél
szellemi előzménye lenne: „Nagy
idők tanúi vagyunk. Látjuk, hogy a
társadalmi intézmények keretei
meglazulnak, vagy éppen felbomla-
nak. (…) Nem külső erők bom-
lasztó következménye ez.
Egyszerűen és határozottan arra int,
hogy a keretek közötti tartalom
hamis volt. (…) A magyarság új tar-
talmat gyűjt a keretek közé. Ugyan
fontos a forma is, amelyben ezt meg

akarja tenni, de a formánál lényege-
sebb a tartalom. Az eszményi törek-
vés mégis az, hogy a forma és a
tartalom egységbe olvadjanak.”

Az avantgárd irányzatok közül
Tamási legtöbbet az expresszioniz-
mus és a szimbolizmus ábrázolás-
technikájából merített. A balladás
hang, a meglepő közlések és képek
expresszionista jegyet adnak műve-
inek, a csodás elem, az álomszerű-
ség és a tudatalatti megjelenése
szürrealista jellegzetesség. A nép-
költészet, a népmese irracionális vi-
lága transzponálódik a modern
művészetbe, és illeszkedik be az
avantgárd formavilága Tamási alko-
tásaiba.

Úgyszintén expresszionista je-
gyeknek tekinthetjük a balladai
hangvételű archaikus, szertartásos,
költői nyelvhasználatot. A költőiség

a dialógusokban a formálisan meg-
jelenő partnerben nyilvánul meg, a
dialógusok „áldialógusokká” vál-
nak, a partner egyfajta álom, fél-
álom idején, vagy gyónásban,
emlékezésben, elmélkedésben, el-
mesélésben, vádbeszédben vagy vé-
dőbeszédben jelenik meg. A
dialógus szubjektivitása szakrális
jelleget ölt. A szereplő úgy beszél
társához, mint jelen nem lévőhöz,
vágyott, transzcendens, elérhetetlen
lényhez. A szertartásosság síkján ér-
telmezendő zárókép az erkölcsi
megtisztulást, rituális megújulást
teszi lehetővé.

A szimbolizmus a népköltészet
világát fedezte fel a transzcendens
kifejezésére. Tamásinál ez az önki-
fejezési forma lehetőségét jelen-
tette. A színpadra vitte „a valóság és
misztikum” világát, a rituális dráma
megérintő formájában. A közönség
mintegy részese lesz az álmok, köl-
tészet, imádságok, alakoskodás, ér-
zelmek világának, otthon találva
magát benne. 

Az előadás szövegét a Tamási
szellemiségében kívántuk véglege-
síteni: a műben rejtőzködő ballada-
iság és líraiság tömörebb, rövidebb
szöveget igényelt. A szöveg „meg-
húzása” a polgári színházra jel-
lemző bőbeszédűséget, leíró,
magyarázó részeket, afféle öniga-
zoló szerzői bizonytalanságokat kí-
vánta kihagyni. A költőibb szöveg
így más teret, megjelenítést, zenét,
szerepformálást igényelt. A szöveg
ritmusa is megváltozott a rövidítés
folytán. A három részre tagolt cse-
lekmény a vége felé egyre tömö-
rebbé válik, a részek ideje is
lényegesen átalakul. Az egymást
követő gyors jelenetek akár egy bal-
lada versszakai is lehetnének,
ugyanakkor személyes tartalmuk
miatt lírai töltésük van.

A megrövidített szöveg a darab
rituális történés jellegét erősíti. A
szöveg ennek ellenére megőrzi a
természetességét, nem rövidül köl-
teményszintre. A szereplők egy-
szerű falusi emberek, bár főleg
elöljárók, vezető egyéniségek,

mégis gyarló kisemberek, nem
hősök. Akár egy ballada vagy nép-
mese hősei, akikkel megtörténnek
az élet dolgai. A szöveg tele van jel-
képekkel, utalásokkal, tükrözi a Ta-
mási által oly jól ismert észjárást,
képi fogalmazást. Így kiinduló-
pontja lehet a színrevitel egyéb esz-
közeinek a megtalálásához. A csoda
bűvölete is végigkíséri a színjáté-
kot. A realitás és álom vagy képze-
let határai így elmosódnak, és a
mesebeli „minden lehetséges” han-
gulata elemeli a drámát a polgári
színjátszás stílusától egy Tamási vi-
lágához közelebb álló kifejezésmód
felé.

A rejtett szöveg meghatározza a
zene használatát is. A leíró-magya-
rázkodó részeket, a szereplők lelki-
állapotát a zene és a tánc fogja
kifejezni. Ugyanakkor a gesztus-
rendszert is befolyásolja a tömör
szöveg, a gesztusnak szövegpótló
szerepe is van a zenével együtt.

A Boldog nyárfalevél aktualitását
a népi-nemzeti értékek újraértéke-
lésének és a megtartó szellemiség
fontosságának megfogalmazásában
látjuk egy Tamási által is keresett új
formában: a színházművészet és a
néptáncművészet egyesítésével. 

Az a bizonyos költői, balladiszti-
kus, rituális, szakrális világ, amely-
ben a drámai szereplők időtlen
érzéseket és gondolatokat fogal-
maznak meg, és keresik a megúju-
lás lehetőségeit, a magyar
néptáncművészet egyén- és közös-
ségformáló erején keresztül nyilvá-
nulhat meg. 

A két művészeti ág egyesítését a
rendező, Török Viola népi táncmű-
vészekkel közösen valósítja meg,
akik a „székely nép” erejét jeleníte-
nék meg Tamási szellemében, kitel-
jesítve a marosvásárhelyi Spectrum
Színház „faluközösségét”.

A tervezett előadás zenéjét Ke-
lemen László jegyzi, mint a közö-
sen megálmodott Vitéz lélek és a
Tündöklő Jeromos előadásokét.

Török Viola rendező 

A Spectrum Színház bemutatója 
Tamási Áron: Boldog nyárfalevél 
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A sötét esőfelhők ellenére
meglepően sokan gyűltek
össze kedden a nyárádszere-
dai középiskola udvarán az
önkormányzat által szerve-
zett gyermeknapi progra-
mokra. Nem is kellett
senkinek csalódottan távoz-
nia.

Számos ötletes játék és program-
pont várta a látogatókat, egész nap
szirénaszó vegyült a gyermekzsi-
vajba, ugyanis mindenki kipróbál-
hatta a tűzoltó-, rendőr- és
mentőautót, de a tűzoltást is, bár az
apróságokra való tekintettel itt csak
vedrekből pumpált vékony vízsuga-
rakat kellett szórni. Aki ezen már
túljutott, mehetett kisebbnél kisebb
pónilovakat simogatni, de pónisze-
kérre is fel lehetett ülni egy rövid

sétára. A sportcsarnokban a pedagó-
gusok kézműves-tevékenységekre
várták a derűs arcú gyerekeket, kő-
festés, papírsárkány vagy éppen ko-
rona elkészítése közül lehetett
válogatni, de sokan abban is örömü-
ket lelték, hogy a tornamatracokon
ugrálhattak mezítláb. A szomszédos
tornateremben ügyességi játékok-
ban (zsákban futás és gumiabroncs
cipelése, teniszlabda madzagon
való vezetése) lehetett versenyezni,
vagy éppen kipróbálni az íjászatot,
és mindezekért pontokat lehetett
gyűjteni, amiket ezután édességre
lehetett váltani. Merthogy az udva-
ron fagylaltot és kürtőskalácsot is
árultak. A mozgékonyabb gyerme-
keknek pedig nyitva állt a focipálya
kapuja, és a kosarazást is kipróbál-
hatták.

A délelőtt folyamán nyílt napot
tartottak az önkormányzatnál, a
város elöljárója három csoportban
fogadta a gyermekeket, akik végig-
járhatták az intézményt az iktatótól
a polgármesteri irodáig, beülhettek
a városvezető székébe, majd a ta-
nácsteremben megismerkedhettek a
város címertervével, és egy helyi
határozatot is elfogadtak, hogy a
Deák Farkas iskola főtéri egysége
előtt aszfaltozzák le a teret. Ezt a
polgármester végre is fogja hajtani,

a munkálatot már a héten elvégzik.
Ugyanakkor a városháza folyosóin
kiállították azt a 78 alkotást is,
amely a szervezők felhívására az
Álomnyaralás címmel meghirdetett
rajzpályázatra beérkezett. Minden
alkotó oklevelet és csokoládét ka-
pott.

Délután Kovács Gábor zenész
csalta maga köré a gyerekeket, mert
a varázstarisznyájába tett versek
dalként kerültek elő, de a tarisz-
nyába rakott fakanálból hangszer
lett, a biciklipumpából furulya, a
szívószálból klarinét, a portörlőből
fuvola, a pillepalackból szájmu-
zsika. Ezt követően a Bekecs Nép-
táncszínház gyerekcsoportja tartott
táncos bemutatót, amibe a nézők is
bekapcsolódhattak, majd Halmágyi
Éva és Bonczidai Dezső bábszíné-
szek játékának, Piroska és a farkas
meséjének örülhettek a kisgyere-
kek. A nap programját a helyi ön-

kéntes tűzoltók gyerekcsoportjának
bemutatója zárta, amelyet gyerekek
és felnőttek egyaránt érdeklődéssel
követtek. 

„Ezt jelenti az, ha a helyi tanács-
ban nők is vannak” – fogalmazott
lapunknak Tóth Sándor polgármes-
ter, kiszen két helyi tanácsos jött az
ötlettel, hogy miután tavaly nem
volt rá lehetőség, idén mégis szer-
vezzenek gyermeknapi programo-
kat. Az egyéves bezártság után ez
nagyon jó ötletnek bizonyult, és a
járványügyi helyzet is már lehetővé
tette, ezért a helyi értékekre szer-
veztek programokat. Az önkor-
mányzat tízezer lejt szánt ezek
megszervezésére, de valamivel ke-
vesebbet kell majd kifizetni – tud-
tuk meg a városvezetőtől, aki
gratulált a szervezőknek a számos
programért és a kemény munkáért,
hiszen akár a saját gyerekeiket is
kissé háttérbe szorítva dolgoztak
azért, hogy mindenki jól érezze
magát ezen a napon. A programo-
kon pedig nemcsak szeredaiak vet-
tek részt, hanem számos
marosvásárhelyi család is kiutazott
ide – tette hozzá.

Nagy Eszter szervező szerint
minden programpont sikeres volt,
nagyon jó volt a hangulat, nemcsak
helyiek, hanem környékbeliek is

részt vettek, és ez valószínűleg
annak tudható be, hogy az emberek
már nagyon várták az ilyen rendez-
vényeket, igény van ezekre, ezért az
idei jó teljesítés mellett jövőben
kétszer ekkora erőbedobással fog-
nak dolgozni, mert értelmét látják.
Szervezőtársa, Veress Tünde is bol-
dog, amiért ennyi gyereket, szülőt,
családot meg tudtak mozgatni, és
hogy a rendezvény egyből térségi
szintűvé vált. Ez valószínűleg
annak tudható be, hogy színes, min-
den korosztályt megszólító progra-
mot sikerült összeállítani.

Erdőszentgyörgyön vasárnap a
helyi sportegyesület szervezett
programokat a futballpályán, ahol
kötélhúzásban, zsákban futásban és
„szédült” büntetőrúgásban verseng-
tek a gyermekek, jutalmuk fagylalt
és csokoládé volt. Következtek a
szülők közötti focimeccsek, ezúttal
a gyerekek voltak a szurkolók – de-
rült ki Vlad Eleş szervező beszámo-
lójából. Kedden délután a Százfonat
szociokulturális egyesület és a mű-
velődési ház szervezett közös prog-
ramot a gyermekeknek, akik a
pedagógusok irányításával, csopor-
tokra osztva vehettek részt aszfalt-
rajzoláson, kézműves-foglal-
kozáson, agyagművességi tevé-

kenységeken, majd játékos tánc-
programon is – ismertette lapunkkal
Ambrus Róbert, a városháza műve-
lődési munkatrsa. 

Szovátán hétfőn a város óvodás
és elemi iskolás gyerekei vehettek
részt aszfaltrajzoláson, ezzel „avat-
ták fel” a nemrég korszerűsített ut-
cákat, míg kedden gyermeknapi
fociturnéra került sor a helyi sport-
egyesület szervezésében – értesül-
tünk Kiss Enikő tanítónőtől.

Ákosfalván viszont a szeszélyes
időjárás miatt kénytelenek voltak
„lefújni” a tervezett gyereknapi
programot, ugyanis a cég, amely a
légvárakkal, csúszdákkal és egyéb
játékokkal érkezett volna, nem vál-
lalta a biztonságos beüzemelést.
Kárpótlásul minden óvodás és isko-
lás gyermek ajándékcsomagban ré-
szesült – közölte Osváth Csaba
polgármester.

Szovátán aszfaltrajzolásra gyülekeztek a kisgyerekek Fotó: Vass Ferencz
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Sikeres gyereknap Nyárádszeredában

Gligor Róbert László

Színes, érdekes programokkal örvendeztették meg a gyermekeket Nyárádszeredában Fotó: Gligor Róbert László



A sebtében lezavart 4. liga után
újabb idény végi sorozatban pró-
bálhatják ki magukat a Maros me-
gyei labdarúgócsapatok. Hogy ne
kelljen az őszi idénykezdésig várni
a meccsekkel, a megyei labdarúgó-
egyesület megrendezi a Székely
Kupát. Ezt a sorozatot néhány éve
a Maros, Hargita és Kovászna me-
gyei csapatoknak találták ki közös
sorozatként, azonban ilyenként
nem igazán vált be. Ennek ellenére
Maros megyében minden évben
megszervezik, változó érdeklődés
mellett. Idén talán kicsivel na-
gyobb a jelentősége, hiszen a
sportági szövetség azt kéri a me-
gyei egyesületektől, hogy nevez-
zék meg a Románia-kupa megyei
szakaszának győztesét július vé-

gére, és mert a kupa megyei szaka-
szát a járvány miatt nem lehetett
megszervezni, talán ennek a kupá-
nak a győztese indulhat a kupa me-
gyeközi szakaszán is. A másik
változat (ahogy több megyében
tervezik), hogy a megyei bajnokot
nevezik a kupára, ez esetünkben
Radnót lenne, amely azonban a
Székely Kupában nem indul.

A tíz csapat közül négy vett részt
a 4. ligában is, közöttük az első

meccs után visszalépő Marosvásár-
helyi Atletic, amely, úgy tűnik,
megegyezett a pályahasználat vi-
tájában, és jobb belátásra tért. A
végső győzelemre azonban az
ACS Marosvásárhely és a Maros-
szentgyörgyi Kinder tűnik esélyes-
nek.

A Székely Kupa mérkőzéseit
ugyancsak szombat-kedd-szombat
ritmusban játsszák, az első fordulót
a hét végén rendezték.

Idegenben legyőzte a 3. cso-
port győztesét, a Bukaresti
Dream Teamet a Marosvásár-
helyi Ladies a női labdarúgó
1. ligába jutásért kiírt osztá-
lyozó első fordulójában. A
megyeszékhelyi csapat már
az első félidőben háromgólos
előnyt szerzett, amelyet a
második félidőben sikerült
megőriznie, így 4-1-es győze-
lemmel zárta a mérkőzést. A
forduló másik találkozóján a
Bihar United és a CSS
Târgoviște 1-1-es döntetlenre
játszott.

Mivel eleve a bukaresti csapat,
valamint a Ladies számítottak esé-
lyesnek, utóbbi fél lábbal már felju-
tottnak tekinthető, bár még két
mérkőzésen meg kell erősítenie stá-
tusát. Az elsőt Târgoviște otthoná-
ban játssza szerdán, majd vasárnap
Nyárádszeredában fogadja a Bihar
United együttesét.

Marosvásárhelynek hosszú éve-
kig volt élvonalbeli női labdarú-
gócsapata, amelyet a néhai Kiss
István „Bill” alapított. Ez előbb
City’us, aztán FCM, végül ASA
névvel szerepelt, noha végig ugyan-
arról a gárdáról volt szó. 2010-ben
FCM néven országos bajnokságot
nyert, aztán hatszor volt országos

ezüstérmes, 2016-ban pedig az ASA
színeiben elhódította a Románia-
kupát. 2018-ban esett ki az élvonal-
ból a klub csődhöz vezető pénzügyi
nehézségei miatt. Utóbb az alulról
induló CSM próbált visszakapasz-
kodni, azonban a politikai viták és
szervezetlenség nem tették lehetővé
az eredményességet hosszú távon.
A Ladiest az élvonalbeli csapat ne-
velőegyütteseként hozták létre
2013-ban. Ez a rendeltetése azután
szűnt meg, hogy az ASA csődbe ju-
tott. Így került a Székelyudvarhelyi
Vasas Femina vonzáskörébe, amely
az idén a működéséhez szükséges
anyagi hátteret biztosítja, miután
Marosvásárhelyen ezt senki nem
képes vállalni. A keretet jelentős
részben a volt FCM-ben és ASA-
ban nevelkedett marosvásárhelyi já-
tékosok alkotják, míg a másik felét
olyan székelyudvarhelyi női focis-
ták, akik egyelőre nem fértek be a
Vasas Femina keretébe. 

Úgy tűnik jelenleg, hogy a ma-
rosvásárhelyi női labdarúgás nem a
CSM, hanem a Ladies révén juthat
vissza az élvonalba. Azonban
ahhoz, hogy a város igazán a magá-
ének érezze a csapatot, az kell, hogy
hazai mérkőzéseit Marosvásárhe-
lyen, és ne Nyárádszeredában
játssza, és hogy szabaduljon meg a
székelyudvarhelyi függőségtől,
saját lábon álló klubként folytassa
tevékenységét. 

Régi álma vált valóra a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK-nak azzal,
hogy megszerezte a jogot a szerep-
lésre az európai kupaporondon. Az
örömöt kissé beárnyékolhatja azon-
ban, ha a hazai mérkőzéseit nem
Sepsiszentgyörgyön játszhatja.
Mint tudjuk, a városban új stadion
épül, ez azonban leghamarabb au-
gusztus közepére készül el, addig

azonban lejár három selejtező kör a
Konferencia Ligában. Az OSK a
második körben kapcsolódik be, így
akár két hazai meccsre is más meg-
oldást kell találnia. A jelenlegi, Sze-
merja negyedi stadion még a
selejtező körökre sem teljesít min-
den UEFA támasztotta feltételt, de
Diószegi László klubtulajdonos azt
mondta, ha egy mód van rá, meg-
próbálják ezeket megoldani. 

„Nem azért jutottunk ki az euró-

pai porondra, hogy most ne Sepsi-
szentgyörgyön játsszunk” – nyilat-
kozta Diószegi, ám ha objektív
nehézségek miatt ez mégsem sike-
rül, akkor Ploieşti lesz az OSK mér-
kőzéseinek házigazdája a
Konferencia Ligában.

Noha jelenleg a labdarúgók vaká-
cióznak, a klub vezetősége a követ-
kező idény keretének kialakításán
dolgozik. Leo Grozavu szerint 8-10,
Diószegi szerint 6-7 új játékosra

számítanak. Amit eddig tudni lehet,
hogy a 2020–2021-es keretből távo-
zik Šăfranko, akinek a játékjogát 700
ezer dollárért kivásárolta a dél-afri-
kai Malodi Sundowns. Még az idény
vége előtt szerződést bontottak a Ko-
lozsvári CFR-hez távozó Bouhenná-
val, a keretet csak szórványosan
elcsípő Markovićcsal, a télen leiga-
zolt, de beilleszkedni nem tudó
Rapp-pal, a mindenképpen új kalan-
dot kereső Florin Ștefannal, Nou-
vier-val, valamint a nem igazán
bevált Deljanidisszel. Petrilát bizto-
san megtartották volna, de neki visz-
sza kell térnie a CFR-hez a kölcsön
lejárta után. Ugyancsak lejárt Fülöp
Loránd kölcsönszerződése a Puskás
Akadémiától, egyelőre nem lehet
tudni, hogy vissza kell-e mennie Ma-
gyarországra. Van néhány játékos vi-
szont, akiktől megválna a klub: ezek
Bajrović, Gál-Andrezly és Fernan-
dez, akiknek a szerződése lejár, míg
Purecével és Kovács Lóránttal meg-
egyezéssel kívánnak szerződést
bontani. 

Kapusként a Dunărea Călărași
volt hálóőre, Răzvan Began érkezik
Fernandez helyére, a védelem erő-
sítésére az Astrától Hugo Sousa le-
igazolásáról beszélnek, de biztosan
aláírt már Cristi Bărbuț középpályás
a CSU Craiovától, Cvetelin Csun-
csukov középcsatár az Academica
Clinceni-től, illetve sikerült végleg
megszerezni Cătălin Golofca aláírá-
sát is, aki eddig kölcsönjátékosként
szerepelt az OSK-nál. 

A múlt idényben gyakrabban
használt játékosok közül Dimitrov,
Fofana, Vașvari, Eder, Fülöp István
és Achahbar szerződése jár le a hó
végén, velük minden bizonnyal
hosszabbítani kívánnak majd.
Ugyanakkor, amint Leo Grozavu
mondta, olyan játékosokra van
szükség az eredményes európai sze-
repléshez és a bajnoki előrelépés-
hez, akik jelentős pluszt visznek a
csapat játékába. Ehhez pedig több
pénzre van szükség. Ugyancsak
Grozavu nyilatkozta, hogy a „séfu”
(mármint Diószegi) tárgyalni fog a
támogatókkal az ehhez szükséges
alapok előterermtéséhez.

Bálint Zsombor

Eredményjelző
* osztályozó a Konferencia ligás szereplésért, 2. kör: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK – Konstancai Viitorul 1-0
* osztályozó az 1. ligás szereplésért: CS Mioveni – Nagyszebeni Hermannstadt
0-0 és 2-1 (a Mioveni feljutott, a Hermannstadt kiesett a 2. ligába); Dunărea 2005
Călărași – FC Voluntari 1-2 és 0-4 (a Voluntari maradt az 1. ligában)
* osztályozó a 2. ligás szereplésért, 2. kör: Galaci Suporter Club Oțelul – Dacia
Unirea Brăila 1-1 és 0-1 (feljutott: Brăila), Bukaresti Steaua – CS Afumați 2-0 és
2-1 (feljutott: Steaua), ACS Vedița Colonești MS – Brassói Corona 1-2 és 0-1 (fel-
jutott: Brassó), Nagydisznódi Măgura – Sellemberki Viitorul 0-2 és 1-1 (feljutott:
Sellemberk), Dési Unirea – Zilahi CSM 0-0 és 1-1 (feljutott: Dés)

Eredményjelző
Székely Kupa, 1. forduló:
* 1. csoport: Hadrévi Arieșul – Mezőrücsi Câmpia 0-3, Mezőgerebenesi Viitorul
– ACS Marosvásárhely 0-2. A Marosvásárhelyi Atletic állt.
* 2. csoport: Marosvásárhelyi Academica Transilvania – Búzásbesenyői
Înfrățirea 2-0, Marosvásárhelyi Sportlíceum – Marosszentgyörgyi Kinder 1-2. 
A Mezőszengyeli Inter állt.
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1188.Szerkeszti:FarczádiAttila

Bálint Zsombor

Hazai pályán játszana a Konferencia Ligában az OSK

Fotó: A Sepsi OSK közösségi oldala

Megrendezik a Székely Kupát A Ladies fél lábbal
az élvonalban

Partneregyesületi megállapodás született az 1898-
ban alapított, majd 2008-ban újra életre hívott Maros-
vásárhelyi Sportegyesület (MSE) és a Jászberényi
Tehetség Sportegyesület (TSE) között. Az együttmű-

ködési szándékot a nemzeti összetartozás napján, jú-
nius 4-én jelentették be.

A két klub részéről Farczádi Attila és Fejes Attila
által előkészített közös szándéknyilatkozat számos
szakmai területen jelenthet előrelépést, és tartogat
hasznos közös együttműködést, írták közleményük-
ben. Hozzátették: a TSE-pálya közelgő ünnepélyes
megnyitóján rangos utánpótláskupák is szerepelnek
majd a programban, több élvonalbeli klub meghívása
mellett az MSE utánpótláscsapatai is emelik majd a
Tehetségek Határtalanul Kupa színvonalát. 

A felek szándékai szerint közös edzőtáborok, szak-
mai továbbképzések és véleménycserék, illetve mind-
két klubból válogatott tehetségek alkotta csapatokkal
nemzetközi tornákon való szereplés lehetősége is erő-
sítheti majd a testvéregyesületi közösség kialakítását.

„Örömünkre szolgál, hogy egy ilyen nagy múltú
határon túli egyesülettel dolgozhatunk közösen, és
cserélhetünk szakmai véleményt, képezhetjük tehet-
ségeinket” – fogalmazott a TSE vezetője, Fejes At-
tila.

Foci határtalanul



Az Európa-bajnokságra
készülő magyar labda-
rúgó-válogatott 1-0-ra
legyőzte a vendég cip-
rusi csapatot a Szusza
Ferenc Stadionban ren-
dezett pénteki felkészü-
lési mérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi
kapitány együttese Schäfer
András 36. percben lőtt talá-
latával nyert, így immár tíz
találkozó óta veretlen. Az
olasz szakvezető Hahn 
János és Bolla Bendegúz sze-
mélyében két újoncot is ava-
tott.

„Hiszek egy Istenben, hi-
szek egy hazában, hiszek egy
isteni örök igazságban, hi-
szek Magyarország feltáma-
dásában” – a válogatott
találkozóra bő másfél év után visz-
szatérő szurkolók ezzel a felirattal
köszöntötték a nemzeti együttest,
amelyben először – és rögtön kez-
dőként – kapott lehetőséget az OTP
Bank Liga gólkirálya, Hahn János.
A paksi csatár számára dupla ünne-
pet jelentett a fellépése, ugyanis
egyenesen a kórházból érkezett,
mert megszületett első gyermeke. A
mérkőzés előtt egyperces gyászszü-
nettel emlékeztek meg a május 
20-án elhunyt Puhl Sándorról, aki
az 1994-es világbajnokság 
döntőjének a játékvezetője 
volt.

Nem kezdett megilletődötten a
tartalékos és esélytelenebb, a világ-
ranglistán hatvan hellyel a magya-
rok mögött álló szigetországi

együttes, amely letámadásaival he-
lyenként meg is zavarta a hazai csa-
patot. A felforgatott összeállításban
pályára lépő magyaroknak a me-
zőnyben is egyenrangú ellenfele
volt Ciprus, így a 25. percig kellett
várni az első hazai lövésre, de Sigér
próbálkozása messze elkerülte a
kaput. Rögtön ezután Holender már
helyzetben lőhetett, de rosszul ta-
lálta el a labdát. Marco Rossi gár-
dája a szünetig hátralévő időben
többet birtokolta a labdát, de to-
vábbra is kifejezetten visszafogott
teljesítményt nyújtott, ennek elle-
nére egy bal oldali akció végén
Schäfer első válogatottbeli góljával
vezetést szerzett: Varga Kevin bal
oldali beadása után Holender még
nem találta el a labdát, de a második

hullámban érkező Schäfer 12 mé-
terről a keresztléc alá bombázott
(1-0).

A második félidő csendesen csor-
dogált, amikor tíz perc elteltével a
kapuban Gulácsit váltó Dibusznak
váratlanul kétszer is védenie kellett
Pittasz jó lövései után. A 60. percet
követően az olasz szakember hár-
mas cserével próbálta frissíteni a
csapatát, amely ettől lendületesebb
és veszélyesebb is lett, ez néhány
ígéretes akcióban nyilvánult meg. A
hajrában is többet birtokolta a lab-
dát a magyar együttes, de még 11-
esből sem sikerült növelnie az
előnyét, ugyanis Nikolics büntetőjét
hárította a ciprusi kapus. A magya-
rok minimális különbségű sikere vi-
szont nem forgott veszélyben a

szerény képességű riválissal szem-
ben.

A magyarok egy vereség mellett
hetedszer győzték le a szigetországi
gárdát.

A meccs lefújása után a magyar
csapat játékosai és a szur-
kolók együtt elénekelték a Him-
nuszt.

A magyar csapat kedden Íror-
szággal játszik felkészülési mérkő-
zést ugyancsak Újpesten, majd az
Eb csoportkörében június 15-én a
címvédő portugálokat, négy nappal
később a világbajnok franciákat fo-
gadja a Puskás Arénában, június 23-
án pedig a németek vendége lesz
Münchenben.

Barátságos labdarúgó-mérkőzésen Románia 2-1-re kika-
pott Grúziától a ploiești-i Ilie Oană stadionban, szerda este.

Mirel Rădoi három újoncot –  Vlad, Sorescu és Olaru –
nevezett a kezdő tizenegybe. A csapat a 42. percben ember-
hátrányba került, Florin Tănasét kiállították egy durva sza-
bálytalanság miatt. Grúzia azonban csak 22 percet
játszhatott eggyel több játékossal, mert a 64. percben
Kverkvelia megkapta a második sárga lapját Ivan buktatá-

sáért, és ő is mehetett zuhanyozni. A büntetőt Răzvan Marin
elhibázta.

Felkészülési mérkőzés: Románia – Grúzia 1-2 (0-0)
Ploiești, Petrolul-stadion, vezette: Taszosz Szidiropou-

losz.
Gólszerzők: Ivan (78.), illetve Mikautadze (61.), Aburja-

nia (71.).
Románia: Vlad – Sorescu, Chiriches, Nedelcearu, Ganea

– Olaru (57. Cicâldău), Marin (77. Stanciu), Maxim (58.
Budescu) – Hagi (77. Keşerü), Alibec (58. Ivan), Tănase.
Grúzia: Kupatadze – Chabradze, Khocholava, Kverkve-

lia, Azarov – Shengelia (57. Lobzhanidze), Kvekveskiri (57.
Kiteishvili), Aburjania (80. Gvilia), Okrashvili (66. Kashia),
Daushvili – Mikautadze (81. Zivzivadze).

A román válogatott tegnap újabb barátságos mérkőzést
játszott, ezúttal Anglia ellen, Middlesbrough-ban.

Újabb szégyenfolt a román labdarúgás eredménylistáján

Az osztrák Peter Stöger veszi át
vezetőedzőként a Ferencvárosi TC
labdarúgócsapatának szakmai irá-
nyítását.

A klub hivatalos közleménye
szerint megbízatása szombattól lé-
pett életbe. Stöger a népligetiek
honlapján elmondta: több országból
volt ajánlata, és kifejezetten szeret
„nagy, tradicionális egyesületeknél
dolgozni, ahol van egyfajta külön-
leges miliő, és kifejezetten nagy
szurkolói bázisa van az együttes-
nek”.

Dortmundban megmentőként
ünnepelték

„Valóban nagy feladat vár rám,
én is láttam, ahogyan az együttessel
a BL-ben szerepeltek. De úgy gon-
dolom, hogy nagyon sikeres úton
van a csapat, megvan a kellő önbi-
zalma, ezért minden adott, hogy
együtt is megfeleljünk a kihívások-
nak” – nyilatkozta az 55 éves edző.

Stöger játékosként 65-ször szere-
pelt az osztrák válogatottban, 15
éves profi pályafutása során meg-
fordult az Austria Wien, a Tirol
Innsbruck és Rapid Wien együtte-
sében is, a két bécsi csapattal össze-

sen négy bajnokságot nyert és öt
osztrák Szuperkupa-győzelmet ara-
tott. Az Austria Wiennel háromszor
lett Osztrák Kupa-győztes, a Rapid-
dal szerepelt a Kupagyőztesek Eu-
rópa Kupájának döntőjében.

Edzőként 2005-ben kezdett el te-
vékenykedni, az Austria Wiennel
rögtön Osztrák Kupát, majd máso-
dik időszakában 2013-ban bajnok-
ságot nyert. Utána Németországban
tevékenykedett, ahol az 1. FC Köln
gárdáját másodosztályú bajnokként
segítette feljutáshoz, később pedig
a hullámvölgyben lévő Borussia
Dortmund élére került, amellyel
végül negyediként zárt, és Bajno-
kok Ligája-részvételt érő helyre ve-
zényelt. Tavaly nyáron ismét az
Austria Wien kispadját foglalta el,
az alapszakaszt a nyolcadik helyen
zárta a gárda, amely így az alsóházi
rájátszásba került csupán, de a ráját-
szásban kiharcolta a nemzetközi ku-
parészvételt.

Szerhij Rebrov pénteken 
távozott

Szerhij Rebrov távozását hivata-
losan pénteken jelentette be a Fe-
rencváros. A klub hivatalos

közleménye szerint az ukrán szak-
ember lemondott posztjáról. Az
ukrán edzőnek még egy évig élt
volna a szerződése, de amint azt
Kubatov Gábor klubelnök május
19-én elmondta, Rebrov már feb-
ruár 10-én felmondott. 

„Szeretnék köszönetet mondani a
klubnak, valamint minden ferenc-
városi szurkolónak, hogy támogat-
ták a munkámat. A sikereket együtt
értük el, örülök, hogy egy ilyen
népszerű és nagy múltú együttesnél
dolgozhattam” – idézte a honlap a
46 éves trénert, aki 2018 nyarán ke-
rült az Üllői útra. Irányításával a
zöld-fehérek sorozatban háromszor
végeztek az élen az OTP Bank Li-
gában, az előző szezonban az Eu-
rópa-liga, a mostani idényben pedig
a Bajnokok Ligája csoportkörébe
jutottak.

Rebrov 2018 augusztusa és 2021
májusa között 161 alkalommal ült a
Ferencváros kispadján, a sorozat-
ban elért három bajnoki címe olyan
tett, amit a Ferencváros 93 évvel
korábban, 1926 és 1928 között tu-
dott csak végrehajtani.

Rebrov vezetésével a gárda

2019-ben az Európa-liga csoportkö-
rében szerepelt: az Espanyol, a Lu-
dogorec és a CSZKA Moszkva
mellett egy győzelemmel, négy
döntetlennel és mindössze egy ve-
reséggel végzett a csoport harmadik
helyén. Tavaly a gárda még egy
szintet lépett, 25 év elteltével újra
bejutott a Bajnokok Ligája csoport-
körébe, itt az FC Barcelona, a Ju-

ventus és a Dinamo Kijev volt a
zöld-fehérek ellenfele, akik végül
csak az ukránok ellen tudtak pontot
szerezni.

A bajnokságban simán végzett az
élen a Ferencváros, ráadásul a jelen-
legi, 12 csapatos rendszerben rekor-
dot jelentő 78 ponttal zárt, és a
kapott gólok tekintetében (22) is
csúcsot döntött.

Peter Stöger a Ferencvárosi TC labdarúgócsapatának új vezetőedzője
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A gólszerző Schäfer András (k) valamint csapattársai, Sigér Dávid (b) és Varga Kevin. 
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Schäfer góljával nyertek a magyarok Ciprus ellen
Mestermérleg

* Marco Rossi (Olaszország): „Ami nagyon tetszett, az a végered-
mény. Voltak taktikai problémáink, elsősorban labdabirtoklásban. A
második félidőben tudtunk javítani, még úgy is, hogy ebben a perió-
dusban az ellenfélnek is voltak lehetőségei. Nagyon elégedett vagyok
a gólszerző Schäfer játékával, aki teljesítményével bármilyen erős ri-
vális ellen kezdőben lehet az Európa-bajnokságon. Az újoncok közül
Hahn akár gólt is szerezhetett volna, ha nem cserélik le, mivel akkor
Nikolics helyett akár ő is lőhette volna a 11-est, míg Bolla nehéz mecs-
csen van túl, mert támadásban nem találta az összhangot Holenderrel,
ugyanakkor tetszett a küzdőszelleme. A pihentetett alapemberek közül
Sallai Roland, Szalai Ádám, Willi Orbán és Nagy Ádám egyaránt ki-
sebb problémával küzd, ezért nem akartam kockáztatni a szerepelteté-
sükkel, Fiola Attila pedig stabil játékos, de most másokra voltam
kíváncsi.”
* Nikosz Kosztenoglu (Ciprus): „Nagyon meg vagyok elégedve a já-

tékosok teljesítményével és hozzáállásával. Ez 70 percig volt elég,
utána elfáradtunk, de az is csoda, hogy eddig bírtuk, mert mindössze
három edzéssel tudtunk készülni a mérkőzésre.”

Fotó: Az FTC honlapja

Jegyzőkönyv
Barátságos labdarúgó-mérkőzés: Magyarország – Ciprus 1-0 (1-0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 7500 néző, vezette: Matej Jug

(szlovén).
Gólszerző: Schäfer (36.).
Sárga lap: Sigér (65.), illetve Pszaltisz (58.), Szoteriu (77.).
Magyarország: Gulácsi (46. Dibusz) – Botka, Lang (61. Orbán), Sza-

lai A. – Lovrencsics (61. Bolla), Sigér (79. Nagy Á.), Schäfer, Klein-
heisler (46. Nego), Varga K. – Hahn (61. Nikolics), Holender.
Ciprus: Michael – Karo (78. Andreu), Szoteriu, Ioannu – Avraam,

Kasztanosz (63. Kiriaku), Artimatasz (71. Gogic), Pszaltisz (71. Pa-
nayotu) – Pittasz, Hrisztofi (63. Ilia), Papulisz (71. Loizu).



A házigazda CSM Ploieşti
ellen játszotta lapzárta után a
döntő mérkőzést a Marosvá-
sárhelyi CSU Medicina a ko-
sárlabda 1. liga döntő
tornáján a feljutás jogának
kivívásáért. Az alapszakasz-
ban csak 3. helyen záró Buka-
resti Rapid már biztosan az
élvonalban szerepelhet az
ősztől, miután Ploieşti és a
CSU Medicina ellen is nyerni
tudott. Igaz, a Rapid–Medi-
cina meccs utolsó perceiben
már mindegy volt, hogy me-
lyik fél nyer, a miértre később
visszatérünk.

A marosvásárhelyi csapat már az
első mérkőzésen nagy csapást szen-
vedett, ami akár döntő jelentőségű
is lehet a végelszámolásnál. A
Nagyszebeni CSU II. elleni mérkő-
zésen nagyon sokat hibáztak a fiúk,
de a játékvezetés sem volt a helyzet
magaslatán. A marosvásárhelyi
siker ugyan nem igazán forgott ve-
szélyben a sokat futó, bizonyítás-
vágytól fűtött fiatal nagyszebeni
játékosokkal szemben, azonban a
harmadik negyed közepén igen saj-
nálatos eset történt. Az ellentáma-
dásra indult Șolopát szabálytalanul
állították meg kosárra törés közben,
a korábbi saját szerény játéka miatt
amúgy is ideges játékos pedig ráför-
medt a semmit sem ítélő játékveze-
tőre. Azonnal jött a technikai hiba,
s talán itt meg is áll a dolog, ha a
másik bíró, Matei Bănică, oda nem
megy „rendet rakni”. Amint azon-
ban hozzáért Șolopához, az ingerül-
ten reagált, és a bíró sietett
diszkvalifikálni a játékost. Még
mindig nem lett volna nagy baj,

Șolopa azonban teljesen elvesztette
az önuralmát, és társai sem tudták
megakadályozni, hogy meg ne pró-
bálja megütni (végül csak meglökni
tudta) az őt kiállító bírót. Emiatt
pedig a torna végéig kizárták (az
más kérdés, hogy egy szabályzatel-
lenes testület döntésével), és a
magas játékosokban amúgy sem
bővelkedő marosvásárhelyi csapat
igencsak foghíjas kerettel maradt a
folytatásra.

Șolopa hiánya a következő két
mérkőzésen még nem érződött, bár
a Bukaresti Știința igen komoly el-
lenfélnek ígérkezett. Jól mentek a
távoli és a szabaddobások, és noha
a lepattanózás a bukarestieké volt,
ezt a triplák pontossága bőven kár-
pótolta, így a torna előtt legnagyobb
vetélytársnak vélt csapat ellen sima

győzelem született. Hasonló mérkő-
zés volt az Agronomia elleni, ame-
lyen 15 triplát szórtak Martinićék,
100 százalékosan értékesítették a
szabaddobásokat. 

Mindez a Rapid ellen azonban
már nem ment... Egy nappal koráb-
ban a Rapid 4 ponttal legyőzte a
házigazda CSM Ploieşti-et, így egy-
részt biztos lehetett benne, hogy fel-
jutó lesz, ha nem kap ki több mint 4
ponttal, másrészt pedig látta a CSU
Medicina előző mérkőzéseit, és
tudta, mire kell figyelnie. Șolopa hi-
ánya ezen a meccsen döntő jelentő-
ségűnek bizonyult a palánk alatt,
hisz igen ritka, hogy egy olyan csa-
pat nyerni tudjon, amely a lepatta-
nózást 47-26-ra elveszíti. Ráadásul
a Rapid nagyon kint védekezett,
kevés esély volt tiszta triplakísér-

letre, közelről pedig nagyon sok
dobás kimaradt. A végén Szilvesz-
ter próbálkozása is, ami a győzel-
met jelentette volna, azonban ennek
már nem volt gyakorlati jelentő-
sége. A marosvásárhelyi csapatnak
ugyanis nagy különbségű győze-

lemre lett volna szüksége a Rapid
ellen, hogy egy esetleges hármas
összevetésben jó esélye legyen. Így
azonban ki-ki meccsre készült Plo-
ieşti ellen, utóbbi otthonában – a ta-
lálkozót tegnap este, lapzárta után
játszották.

Idén (január 17-én) lett volna 80 éves
Kádár Antal, Maros megye legsikere-
sebb és legismertebb tornásza, aki 32
éve, 1989. augusztus 4-én hunyt el,
mindössze 48 éves korában. 

A Wikipédia szerint a Marosvásárhelyi
Lendület – Simó Géza Sportklubnál kezdte el
tornászpályafutását, Gedeon
Zoltán irányítása alatt. 1956-
tól testvéreivel, Kádár Jenővel
és Ferenccel, valamint a Bara-
bás, Márkus, Jánosi trióval ki-
egészülve alkották a helyi
tornászcsapatot, amelynek
Kádár Antal 1960-ig volt tagja.
Kedvencei a lólengés, a gyűrű
és a korlát voltak.

Idővel bekerült a román vá-
logatottba, ugyanakkor a Bu-
karesti Dinamo versenyzője
lett, amelynek színeiben kiváló
eredményeket ért el: 1956–
1959 között ötször volt ifjúsági
országos bajnok, a felnőtteknél
négyszer – 1963-ban, 1964-
ben, 1967-ben és 1970-ben –
megnyerte az egyéni összetett
bajnoki címet. Legjobb éve az
1963-as volt, amikor a lehetsé-
ges hét aranyéremből hatot az
ő nyakába akasztottak. 

Kádár Antal 1972-ig, azaz
31 éves koráig volt aktív tor-
nász, 1961 és 1972 között 27
bajnoki aranyérmet, valamint
25 ezüst- és 16 bronzérmet
szerzett országos bajnokságo-
kon. 

1964-ben Tokióban ő képvi-
selte Romániát az olimpián,
1967-ben pedig a finnországi
Tamperében megrendezett Eu-
rópa-bajnokságon is részt vett. 

Romániában az elsők között
volt, aki fél kézen állt a talajon

és a korláton, és az első, aki kézállásban
„megmászta” a marosvásárhelyi Rákóczi lép-
csőt fel-le.

Edzőként 1975-től a Marosvásárhelyi Is-
kolás Sportklub tornászait irányította, akikkel
két csapatezüstöt is szerzett, sőt szakvezető-
ként néhány válogatott tornász kinevelésével
is büszkélkedhetett. 

Korai halálát követően a marosvásárhelyi
Szász Albert Sportlíceum tanárai több éven

át megszervezték a Kádár
Antal-emlékversenyt. 

A Bajnokok, Élsporto-
lók, Sportbarátok Klubjá-
ban is megemlékeztek róla
2014 márciusában, Cseh
Gábor szervezésében. A
Szucher Ervin újságíró
által moderált klubesten
meghívottként részt vett
özvegye, Kádár Borbála,
volt sportoló, és két fiuk,
Kádár Zoltán és Kádár Ba-
lázs, valamint Kádár Antal
jó barátja és vetélytársa,
Barabás Ferencz. 

Kádár Borbála akkor
megjegyezte, hogy a mai
napig sem tud elképzelni
nála jobb férjet. „Anti
1967-ben Kolozsváron lett
először országos bajnok, és
annak az évnek a végén
jegyeztük el egymást” –
emlékezett vissza Kádár
Borbála.

Fiaik, Zoltán és Balázs a
megemlékező-rendezvé-
nyen mosolyogva gondol-
tak vissza azokra a
pillanatokra, amelyeket ap-
jukkal éltek meg: Zoltán
édesapjának köszönhetően
lett sportszerető ember,
míg a másik fiú, Balázs azt
az apai bánásmódot pró-
bálja jelenleg továbbadni két gyerekének,
amiben ő maga is részesült. 

Az egykori csapattárs, Barabás Ferencz is
dicső szavakkal mesélt a legjobb vásárhelyi
tornászról, az emberről, akit mindenki szere-
tett és tisztelt: „Együtt nőttem fel három ki-
váló tornász testvérrel: Jenővel, Ferivel és
Antival. Gyerekkorunk nagy részét együtt
töltöttük, végül Antival a kapcsolatom egé-
szen a haláláig megmaradt. Ő nem csak a

sportban volt kiemelkedő, emberségről is ta-
núbizonyságot tett az évek során, mindenhol
tisztelet övezte. Sokszor meghívott magához,
elbeszélgettünk a pályafutásáról, és mindig
arra biztattam, hogy végezzen egyetemet,
mert a sportsikernek egyszer vége szakad, és
jó, ha van egy szakma a kezében. Hallgatott
rám, és edzőként Marosvásárhelyre került.
Soha nem értettem, miért szeretik őt annyira
a tornászai, néha irigyeltem is. Nagyon jó ba-
rátságban voltunk!” – emlékezett. 

Czimbalmos Ferenc Attila

Bálint Zsombor
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Kádár Antal 80 éves lenne

Kontrollját vesztett játékosa miatt szenvedett a CSU Medicina

Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga, döntő torna, 2. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bu-
karesti Știința 89:65 (23-18, 19-9, 19-14, 28-24)
Ploiești, Olimpia-sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Laurențiu Grigoraș (Buzău), Mi-
chael Nicoară (Bukarest), Răzvan Chira (Dés). Ellenőr: Constantin Ioan (Buka-
rest).
CSU Medicina: Martinić 31 pont (3), Engi-Rosenfeld 16 (4), Bölöni 13 (2), Steff 10
(1), Mureșan 7 (1), Nistor 5 (1), Blaga 3,  Szilveszter 2, Tălmăcean 2, Zucović,
Györki.
Știința: Ilie 20 (1), Penciu 9 (3), Andrei 7 (1), Ionescu 7, Neacșu 7, Dorneanu 6 (2),

Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga, döntő torna, 1. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina –
Nagyszebeni CSU II. 75:57 (21-10, 21-13, 14-23, 19-11)
Ploiești, Olimpia-sportcsarnok, nézők nélkül. Vezette: Mihai Bănică (Bukarest),
Ionuț Barbu (Bukarest), Michael Nicoară (Bukarest). Ellenőr: Constantin Ioan (Bu-
karest).
CSU Medicina: Martinić 22 pont (4), Engi-Rosenfeld 16 (2), Șolopa 9 (1), Szilvesz-
ter 8, Nistor 7 (1), Bölöni 5, Mureșan 5, Steff 2, Blaga 1, Zucović, Györki, Tălmă-
cean.
Nagyszebeni CSU 2.: Stan 12, Vlad Georgescu 11, Cerbu 10, Victor Georgescu
10, Bădițașcu 6, Stanese 3, Ivan 2, Apostol 2, Porime 1, Murășan.

Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga, döntő torna, 3. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bu-
karesti Agronomia 80:65 (19-10, 25-22, 16-20, 20-13)
Ploiești, Olimpia-sportcsarnok, 15 néző. Vezette: Laurențiu Grigoraș (Buzău),
Ionuț Barbu (Bukarest), Vlad Dumitrescu (Pitești). Ellenőr: Constantin Ioan (Bu-
karest).
CSU Medicina: Martinić 19 pont (3), Engi-Rosenfeld 15 (4), Nistor 12 (4), Bölöni
11 (3), Szilveszter 8, Mureșan 6, Steff 5 (1), Tălmăcean 4, Blaga, Zucović, Györki.
Agronomia: Petica 17, Balmuș 11 (1), Oprea 10, Buligescu 9 (1), Vilcinschi 8 (2),
Dragomir 6, Căpușan 4, Oltean, Iuga, Danciu.

Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga, döntő torna, 4. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bu-
karesti Rapid 61:62 (17-12, 18-20, 14-14, 12-16)
Ploiești, Olimpia-sportcsarnok, 20 néző. Vezette: Laurențiu Grigoraș (Buzău),
Ionuț Barbu (Bukarest), Matei Bănică (Bukarest). Ellenőr: Constantin Ioan (Bu-
karest).
CSU Medicina: Martinić 21 pont (3), Szilveszter 14 (2), Bölöni 12 (1), Steff 6 (2),
Mureșan 4, Engi-Rosenfeld 3 (1), Blaga 1, Nistor, Tălmăcean, Györki.
Rapid: Sandu 20, Varga 13, Vasile 9, Zarojanu 7 (1), Arion 6, Dumitrescu 5, Aktaș
2, Potcoavă.

Eredményjelző
* 1. forduló (szerda): Nagyszebeni CSU II – Marosvásárhelyi CSU Medicina 57:75,
Bukaresti Ştiinţa – Bukaresti Rapid 61:70, Bukaresti Agronomia – CSM Ploieşti
58:71.
* 2. forduló (csütörtök): Bukaresti Rapid – Bukaresti Agronomia 71:65, Marosvá-
sárhelyi CSU Medicina – Bukaresti Ştiinţa 89:65, CSM Ploieşti – Nagyszebeni
CSU II 89:66.
* 3. forduló (péntek): Bukaresti Ştiinţa – Nagyszebeni CSU II 83:43, Bukaresti Ag-
ronomia – Marosvásárhelyi CSU Medicina 65:80, Bukaresti Rapid – CSM Ploieşti
71:67.
* 4. forduló (szombat): Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bukaresti Rapid 61:62,
Nagyszebeni CSU II – Bukaresti Agronomia 59:63, CSM Ploieşti – Bukaresti Şti-
inţa 75:66.

Fotó: Wikipédia

Fotó: Facebook



Az Európai Parlament megbízásából
2021 márciusában és áprilisában ké-
szült közvélemény-kutatás szerint az
uniós polgárok egyre jobban érzékelik
a Covid19-járvány saját életükre és
anyagi helyzetükre gyakorolt hatását. 

Az Európai Parlament 2021 tavaszi Euro-
barométer-felmérését március 16. és április
12. között végezték az unió 27 tagállamában.
A közvélemény-kutatást 26.669 fő személyes
megkérdezésével, illetve szükség esetén on-
line interjúk formájában bonyolították le.
Az európaiak 31%-a tapasztalta személyes
anyagi helyzetének romlását

2021 első negyedévének végéig az európa-
iak 31 százaléka tapasztalta személyes anyagi
helyzetének romlását a járvány miatt, és to-
vábbi 26 százalékuk számít erre a jövőben. 

Bár uniós szinten ők együttesen a válasza-
dók egyértelmű többségét teszik ki (57 szá-
zalék), az egyes tagállamok között jelentős
különbségek mutatkoznak. Míg Dániában
például a válaszadók túlnyomó többsége (78
százalék) azt felelte, hogy nem érinti szemé-
lyes jövedelmét a járványhelyzet, ezt Görög-
országban a lakosság 50 százaléka sínylette
meg anyagilag. Magyarországon a válasza-
dók 38 százaléka tapasztalta saját bőrén a jár-
vány anyagi következményeit, és további 33
százalékuk számít erre a jövőben.
A lezárások egészségügyi haszna nagyobb
az okozott gazdasági kárnál (58%)

Az érzékelt anyagi hátrányok ellenére
uniós átlagban a válaszadók többsége (58
százalék) úgy véli, hogy hazájában a lezárá-
sok egészségügyi haszna összességében na-
gyobb lesz, mint az általa okozott gazdasági
kár. Az uniós tagállamok legtöbbjében ez a
vélekedés van többségben. Ez változást jelent
2020 második feléhez képest, amikor még az
európai polgárok többsége a gazdasági káro-
kat becsülte jelentősebbnek. Ezzel szemben

Magyarországon az uniós átlaghoz képest a
legmagasabb mértékben fordított az arány: a
válaszadók 60 százaléka szerint a gazdasági
károk felülmúlják az egészségügyi előnyöket.
Bizonytalanság, remény, frusztráció, tehetet-

lenség 
A felmérés szerint egy évvel a járvány kez-

dete után az európaiak leginkább bizonyta-
lanságot éreznek (uniós átlagban 45
százalék), a 27-ből 17 tagállamban ezt az ér-
zelmet nevezték meg a legtöbben. Ezt követi
a remény (37 százalék), de a frusztráció (34
százalék) és a tehetetlenség (30 százalék) is
a leggyakrabban említett érzelmek között
van.

A magyar válaszadók az uniós átlagnál na-
gyobb arányban számoltak be bizonytalan-
ságról (50 százalék), ugyanakkor reményről
is (39 százalék). A harmadik leggyakrabban
említett érzelem Magyarországon is a tehe-
tetlenség volt (37 százalék). Ugyanakkor Ma-
gyarországon az együttérzés és a
segítőkészség érzete jóval magasabb az uniós
átlagénál (10, illetve 8 százalékponttal).
Összefüggés az érzelmek
és a személyes helyzet alakulása között

Egyértelmű összefüggés látszik az érzel-
mek és a személyes helyzet alakulása között:
azok, akiket anyagilag is megviselt a járvány,
gyakrabban számoltak be olyan negatív ér-
zelmekről, mint a bizonytalanság, frusztráció
és tehetetlenség. Említésre érdemes az is,
hogy az európaiak nagy többsége (79 száza-
léka) elégedett az életével, és háromból hoz-
závetőleg két állampolgár derűlátó az EU
jövőjét illetően.
Tízből nyolc európai tájékozott

az EU lépéseivel kapcsolatban
Az európai polgárok jól tájékozottak abban

a kérdésben, hogy milyen erőfeszítéseket tett
az Európai Unió a koronavírus-járvány és kö-
vetkezményei ellen: tízből nyolcan hallottak
vagy olvastak ilyen intézkedésekről, vagy
megtapasztalták ezeket maguk is. A válasza-
dók 48 százaléka pedig azt is tudja, hogy mik

voltak ezek a lépések. A tájékozottság magas
szintje ellenére az unióban átlagosan csak a
polgárok 48 százaléka elégedett az intézke-
désekkel, míg 50 százalékuk elégedetlen. Az
európai polgárok 44 százaléka a tagállamok
közötti, a járvány elleni küzdelem során ta-
núsított szolidaritás mértékével is elégedett.

A magyar válaszadók az uniós átlagon fe-
lüli arányban értékelték pozitívan az uniós
válságkezelő lépéseket (64 százalék elége-
dett, 35 százalék elégedetlen). Hasonlóan ala-
kul Magyarországon a tagállami
szolidaritással elégedettek aránya (67 száza-
lék) is, amely a legmagasabb a tagállamok
között.
Továbbra is magas az EU támogatottsága

Az egyes tagállamokban mért értékek kö-
zötti különbségek és a rövid távú időbeli vál-
tozások ellenére az EU pozitív megítélése
továbbra is az egyik legmagasabb arányú az
elmúlt tíz évben mért adatok között. Átlago-
san az EU-ban a polgárok csaknem fele (48
százalék) kedvezően vélekedik az EU-ról.
További 35 százalék semlegesen viszonyul az
unióhoz, és csak 17 százalék vélekedik róla
kedvezőtlenül. 

A felmérés megerősíti, hogy az EU-ról al-
kotott kép tartósan pozitív és erős, a járvány
és annak a mindennapi életre gyakorolt hatá-
sai ellenére is. Portugáliában (84 százalék) és
Írországban (79 százalék) a legmagasabb a
pozitívan vélekedők aránya, a legalacso-
nyabb pedig Franciaországban (40) és Auszt-
riában (34). A magyar adat a középmezőnybe
sorolható, de az uniós átlagnál valamivel
jobb: 52 százaléknyi az EU-t kedvezően
megítélők aránya, 39 százalék szemében
semleges kép él az unióról, és kilenc százalék
van rossz véleménnyel az unióról.
Sürgető igény az unió reformja iránt

A polgárok konkrét járványellenes lépé-
sekkel kapcsolatos, néha kritikus véleménye
és az EU általános megítélésében mutatkozó,
alapvetően pozitív, hosszú távú tendencia kö-
zötti ellentét magyarázatot ad arra, hogy

miért mutatkozik ilyen egyértelmű és sürgető
igény az unió reformja iránt. A válaszadók 70
százaléka mondta azt a felmérés során, hogy
általánosságban támogatja az EU-t, ugyanak-
kor kevesebb mint a negyede (23 százalék)
támogatja az EU-t „úgy, ahogy az eddig meg-
valósult” – ez négypontos csökkenést jelent
2020 november-decembere óta. A válaszadók
közel fele (47 százalék) mondta azt, hogy „tá-
mogatja az EU-t, de nem abban a formában,
ahogy az eddig megvalósult”.
Elvárások: több hatáskör az EU-nak a válsá-
gok kezelésére 

Az európaiak 74 százaléka szeretné, hogy
az EU-nak több hatásköre lenne az olyan vál-
ságok kezelésére, mint például a koronavírus-
járvány. A járványkezelésben a biztonságos
és hatékony oltóanyagokhoz való gyors hoz-
záférést tartják a legfontosabbnak (39 száza-
lék). A második helyen a kezelések és az
oltóanyag fejlesztése áll (29 százalék), ame-
lyet egy európai válságstratégia kialakítása
(28 százalék) és egy európai egészségügyi
politika (25 százalék) követ.

A magyar válaszadóknál is egészségügyi
témák állnak az első két helyen (oltásokhoz
való hozzáférés 34 százalék számára, európai
egészségügyi politika 32 százalék számára),
míg a harmadik leggyakrabban említett cél
az, hogy az unió segítse a tagállamok járvány
által sújtott vállalkozásait és munkavállalóit
(29 százalék).
Legyen az egészségügy, a szegénység visz-
szaszorítása és a klímavédelem az EP priori-
tása

Az Európai Parlament és választott képvi-
selőinek feladatai között az első helyre a leg-
többen (EU-s átlagban 49 százalék,
Magyarországon 55 százalék) a népegészség-
ügyet tennék. Ezt a szegénység felszámolása
(39 százalék, Magyarországon 38 százalék)
és a gazdaság támogatása követi (39 száza-
lék, Magyarországon 47 százalék).

Forrás: az Európai Parlament Magyaror-
szági Kapcsolattartó Irodája

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat
sajtóirodája közleményben számolt
be arról, hogy újabb pert nyert első
fokon a bákói törvényszéken az úzvöl-
gyi ügy kapcsán. 

Az ügy részleteiről június 3-án sajtótájé-
koztatón számolt be Benkő Erika, a jogvé-
delmi szolgálat vezetője és az eseteket sikerre
vivő Kis Júlia ügyvéd. 
A MIJSZ három pert indított

A közleményből kiderül, hogy a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat eddig három pert
indított az úzvölgyi katonatemető ügyében.
Kettőben kedvező döntés született a Csík-
szentmárton önkormányzatát képviselő Kis
Júlia ügyvédnőnek köszönhetően. 

A legfrissebb fejlemények tükrében az
ügyvédnő kiemelte: eddig kilenc tárgyalást
folytattak az ügyben. A bákói törvényszék
május 26-án első fokon a 414/2021-es számú
határozatban helyt adott Csíkszentmárton
község keresetének, és semmisnek nyilvání-
totta Dormánfalva (Dărmăneşti) tanácsának
2019. március 29-én elfogadott 29-es számú
határozatát és az ezt módosító, 2019. június
25-én elfogadott 48-as számú határozatát,
amelyben jogtalanul döntöttek arról, hogy az
úzvölgyi temetőt Dărmăneşti város közva-
gyonába foglalják. 

Továbbá jóváhagyták Hargita megye és a
Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat perbe lépési
kéréseit, és visszautasították Dărmăneşti
perbe lépési kérését. Ugyanakkor jóváhagy-
ták Bákó megye prefektusának keresetét, aki
szintén a törvényszéktől kérte a dărmăneşti-i
helyi tanács 29. számú határozatának sem-
missé nyilvánítását, mely keresetet összevon-
ták, és együtt tárgyalták a Csíkszentmárton
község által benyújtott keresettel. 

Dărmăneşti helyi tanácsa olyan területről
rendelkezett, amely nem a város tulajdona

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat
ügyvédje hangsúlyozta: az említett határozat
törvénytelenségét bizonyítja, hogy Dărmă-
neşti város helyi tanácsa olyan területről ren-
delkezett, amely nem tartozik a város
tulajdonába. Közigazgatási szempontból és
tulajdonjogi szempontból a temető területe
Csíkszentmártonhoz tartozik, ezt több bizo-
nyíték is alátámasztja. Ennek értelmében a te-
lekkönyvi bejegyzés is törvénytelen. Az
elfogadott határozat figyelmen kívül hagyja,
hogy törvényesen sem a települési, sem a me-
gyei határokat nem lehet tanácsi határozat
által módosítani. A határozat kiközlésétől ti-
zenöt nap áll a felek rendelkezésére, hogy fel-
lebbezést nyújtsanak be, ezt követően a bákói
ítélőtábla jogerős döntést hoz az ügyben. 
Ügyészségi feljelentés
a temetőrongálás kapcsán

Folyamatban van az építési engedély meg-
semmisítése és a katonatemető eredeti álla-
potának visszaállítása kapcsán indított per is.
A jogvédelmi szolgálat ügyészségi feljelen-
tést tett a temetőrongálás kapcsán, amit az
ügyészség két alkalommal is visszautasított,

a MIJSZ bírósági úton megtámadta és meg-
nyerte. A bírósági döntés értelmében az
ügyészségnek folytatnia kell a nyomozást az
ügyben. 

Benkő Erika elmondta: a Mikó Imre Jog-
védelmi Szolgálat a kezdetektől aktívan részt
vesz az úzvölgyi ügy támogatásában, és a
képviselői továbbiakban is azon dolgoznak,
hogy azt sikerre vigyék. „Ismerjük a törvény-
hozás ritmusát, óvatos optimizmussal kezel-
jük ezt az ügyet. Mindenképp nagy
teljesítmény, hogy kedvező ítélet született a
jogvédelmi szolgálat két perében. Továbbra is
ezen a szakmai szinten folytatjuk a munkát.” 
Nehéz a 2. és 4. osztályosok román nyelvű
országos felmérője

A sajtótájékoztatón Benkő Erika a 2. és 4.
osztályosok román nyelvű országos felmérő-
jére is kitért, ugyanis több szülő kereste fel a

jogvédelmi szolgálatot a vizsgaanyag nehéz-
sége miatt. Mint kiderült, a feladatlapokat
magyar pedagógusok állítják össze, azonban
az olyan kolozsvári diákok nyelvismeretéhez
igazítva, akik mindennap találkoznak a
román nyelvvel, hátrányba helyezve a Ko-
vászna és Hargita megyei gyerekeket.

„A helyi pedagógusok is osztoznak az ag-
gódó szülők véleményén. Mint mondták,
ezekre a szövegekre nem lehet felkészülni,
mert nem az elemi osztályos korosztálynak
való, nehezen érthetőek a román archaikus
kifejezések, mondatok még a román anya-
nyelvű gyerekek számára is. A téma kapcsán
szakvélemény alátámasztásával fogok a tan-
ügyminisztériumhoz fordulni. Arra kérem,
hogy a vizsgaanyagot igazítsák a valósághoz,
legyen gyerekbarátabb” – tette hozzá a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője. 

Mózes Edith

Mózes Edith

Az úzvölgyi temető Fotó: MIJSZ

Benkő Erika – MIJSZ
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Óvatos optimizmus 
Az úzvölgyi perek kimenetele ügyében

Eurobarométer-felmérés:
Több jogosítványt az uniónak az egészségügy terén



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12030-I)

mINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőfedést, bádogos-
munkát, csatorna- és lefolyókészí-
tést, felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)

VÁLLALUNK csatornakészítést,
csatornajavítást, szigetelést poliszti-
rénnel, tömbházak szigetelését, tető-
készítést, kerítéskészítést és
bármilyen javítást. Tel. 0759-467-
356. (11968-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, szigetelést,
bármilyen kisebb javítást és minden-
féle más munkát. Tel. 0747-508-707,
Misi. (11941-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést és
tetőjavítást. Dolgozunk cseréppel,
fémcseréppel. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0757-538-910.
(12035)

FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.
Tel. 0747-634-747. (sz.-I)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserépből,
ácsmunka, teraszkészítés, garázs-
felújítás, csatornajavítás, bármilyen
kisebb javítás, mindenféle más munka.
Tel. 0755-654-115. (11878)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalag-
függönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)

ELHALÁLOZÁS

„Egy volt közös, szent vigaszunk
A lélek él: találkozunk!”

Arany János
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a na-
gyon szeretett férj, édesapa és
nagyapa,

FÜLÖP GÉZA
nyugalmazott vegyész, tanár, 

informatikus,
kultúraszervező,

a Kemény Zsigmond Társaság
egykori alelnöke, 

2021. június 4-én, 91. évében el-
hunyt.
Temetése Marosvásárhelyen a
református temetőben lesz jú-
nius 8-án, kedden 15 órakor. 
Búcsúznak tőle: felesége Mária,

fiai, Géza és László Zsolt,
unokái, Attila, Melinda Tamara

és Leó. (-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. SÁROSI MIHÁLYNÉ 

született V. Fülöp Magdolna
életének 92. évében, türelmesen
viselt gyengélkedés után csen-
desen örökre megpihent.
Szeretetből és munkából ener-
giát merítő élete mindnyájunk
számára példaértékű marad!
Drága Édesanyám, drága kicsi
Mama, nyugodj békében!
Temetése a nyárádszeredai te-
mető ravatalozójától lesz hétfőn,
június 7-én 14 órától, református
szertartás szerint.

A gyászoló család. (-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, testvér, após,
apatárs, sógor, rokon, szomszéd
és jó barát, 

BOGÁTHY KÁROLY 
életének 72. évében súlyos szen-
vedés után visszaadta lelkét Te-
remtőjének.
Virrasztása 2021. június 7-én,
hétfőn 18 órától lesz a marosvá-
sárhelyi református temető cin-
termében.
Temetésére június 8-án, kedden
kerül sor ugyanott. Az időpontot
a keddi Népújságban fogjuk kö-
zölni.

Búcsúznak tőle szerettei: 
felesége, Piroska, lányai, Anna

és Piroska, vejei, Feri és Zoli,
unokái, Hunor, Dorottya

és Réka.
Örökre szívünkben őrzünk! (-I)

mEGEmLÉKEZÉS

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó vállalja 

a felelősséget!

AMUREŞMEXRT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FA-
IPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Ma-
rosvásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro
e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22616-I)
ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft.
– napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén vagy a 0773-
316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65674-I)
ATIMKOPÉKSÉG SZEMÉLYZETET alkalmaz. Érdeklődni lehet a cég székhelyén: Marosvásárhelyen,
a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es és a 0756-128-313-as telefonszámon. (65665-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es telefonszámot. (65548-I)
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Kegyelettel és tisztelettel
emlékezünk a pótolhatatlan
édesapára, apósra, nagytatára, 
BORDA IOANRA (Jani bácsi), aki
ma, június 7-én már tíz éve, hogy
eltávozott közülünk.
Emléke felejthetetlen marad
számunkra.
Nyugodj békében, Tata!
Fia, menye és két unokája. 
(12002-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
drága jó nagymamára, 
SZABÓ VIKTÓRIÁRA, aki négy
éve itthagyott.
Mamám, lelkünkben nagy a hiány,
Néha kicsit csendesül,
De örökké fáj.
Emléke szívünkben él.
Unokája, Zsuzsa és párja, Levi.
(12067-I)

Nagy Imre miniszterelnök, az
1956. évi forradalom és sza-
badságharc mártírja százhu-
szonöt éve, 1896. június 7-én
született Kaposvárott. Az
MTVA Sajtóarchívumának
portréja:

Apja tisztiszolga és vasúti sze-
relő, anyja cseléd volt. Lakatosse-
gédként, Budapesten került
kapcsolatba a szociáldemokrata
mozgalommal. Az első világhá-
ború alatt, 1915-ben behívták ka-
tonának, egy év múlva az orosz
fronton hadifogságba esett. Az
oroszországi polgárháborúban a
Vörös Gárda tagjaként vett részt,
1920-ban Irkutszkban lépett be a
bolsevik pártba. 1921-ben hazatért,
tisztviselő lett Kaposvárott. A szo-
ciáldemokrata pártból 1925-ben ki-
zárták, 1927-ben rövid időre
letartóztatták. Szabadulása után
Bécsbe emigrált, majd 1930-tól
Moszkvában élt. A Komintern ag-
rártudományi intézetében dolgo-
zott, a sztálini terror idején
elbocsátották állásából, és kizárták
a pártból, később a szovjet statisz-
tikai hivatalban alkalmazták. 1940-
től a moszkvai rádió magyar
adásait szerkesztette.

Nagy Imre 1944-ben a Magyar
Kommunista Párt egyik vezetője-
ként tért haza, és az ideiglenes kor-
mány földművelési minisztere lett.
1945 februárjától 1946 márciusáig
belügyminiszter, 1947 és 1949 kö-
zött az Országgyűlés elnöke volt.
A kommunista diktatúra kiépülése
idején nem értett egyet a mezőgaz-
daság erőszakos kollektivizálásá-
val, s fokozatosan kiszorult a
pártvezetésből. 1950-ben élelme-
zési, 1952-ben begyűjtési minisz-
ter, 1952 végén a miniszterelnök,
Rákosi Mátyás helyettese lett, s
1951-ben visszakerült az állam-
párt, a Magyar Dolgozók Pártja
(MDP) szűkebb vezető szervébe, a
Politikai Bizottságba is.

Sztálin halála után, 1953. július
4-én szovjet utasításra ő lett a le-
váltott, népszerűtlen Rákosi utóda
a kormányfői tisztségben. Kormá-
nya számos népszerű intézkedést
hozott, fékezte az erőltetett iparo-
sítást, törekedett a törvényesség
helyreállítására, megszűnt a rend-
őrbíráskodás, a deportálás, a kulák-
lista. A félreállított Rákosi
folyamatosan intrikált ellene, s
Nagy Imre a szovjet belpolitikai
változások nyomán elvesztette
külső támogatását is. Amikor a
szovjet kommunista vezetés 1955
elején Moszkvába rendelte, ő a
kommunista mozgalomban addig
példátlan módon nem volt haj-
landó önkritikát gyakorolni, ezért
az MDP Központi Vezetősége áp-
rilisban kizárta tagjai sorából, az
Országgyűlés 1955. április 18-án

felmentette miniszterelnöki tisztsé-
géből. Nézeteit ezután sem tagadta
meg, programját vitairatokban vé-
delmezte. Személye körül alakult
ki a „Nagy Imre-kör”, végül 1955
decemberében a pártból is kizár-
ták.

Párttagságát a forradalom előes-
téjén, 1956. október 13-án állítot-
ták vissza. A forradalom
kitörésének napján, október 23-án
a tüntetők követelésére ismét beke-
rült a legfelsőbb pártvezetésbe,
másnap újból kormányfő lett. Lé-
pései kezdetben csalódást keltet-
tek, mert – jóllehet igyekezett a
forradalom legfőbb célkitűzéseit
elismertetni az MDP funkcionáriu-
saival és a szovjet vezetéssel –
mérsékelni próbálta a túlzottnak
vélt követeléseket. A társadalom
akaratával egyre jobban azono-
sulva október 28-ra tűzszünetet
hirdetett, fellépett a szovjet csapa-
tok távozásáért, deklarálta a több-
pártrendszert, feloszlatta az
ÁVH-t. Amikor a tűzszünet elle-
nére újabb szovjet csapatok érkez-
tek, november 1-jén deklarálta
Magyarország semlegességét, kilé-
pését a Varsói Szerződésből, kérve
a négy nagyhatalom és az ENSZ
támogatását. November 3-án ki-
szélesítette kormánya bázisát.

November 4-én hajnalban drá-
mai beszédben jelentette be a szov-
jet katonai intervenciót, majd
többedmagával a jugoszláv követ-
ségen keresett menedéket. A forra-
dalom eltiprása után megalakult
Kádár-kormány ígéreteiben bízva
november 22-én elhagyta a követ-
séget, mire a szovjetek letartóztat-
ták, majd a romániai Snagovban
„házi őrizetbe” helyezték. Társai-
val együtt 1957 áprilisában vitték
vissza Budapestre. A tisztségéről
lemondani nem hajlandó, az
egyezkedést elutasító Nagy Imre
pere a nyilvánosság teljes kizárásá-

val 1958. február 5-én kezdődött,
de a tárgyalásra csak június 9-15.
között, a legnagyobb titokban ke-
rült sor. A vádakat végig tagadta, a
bíróság illetékességét nem ismerte
el.

A Legfelsőbb Bíróság Vida Fe-
renc vezette Népbírósági Tanácsa
1958. június 15-én koncepciós per-
ben szervezkedés kezdeménye-
zése, vezetése és hazaárulás
vádjával a fellebbezés lehetősége
nélkül halálra ítélte. Nagy Imrét,
aki nem kért kegyelmet, másnap,
június 16-án hajnalban a Budapesti
Fegyház és Börtön udvarán Malé-
ter Pállal és Gimes Miklóssal
együtt kivégezték. A holttesteket a
helyszínen jeltelen sírba, majd
1961-ben az Új Köztemető 301-es
parcellájának egyik, szintén jelte-
len sírjába temették.

A rendszerváltás jelképes ese-
ménye volt Nagy Imre és mártírtár-
sainak gyászszertartása 1989.
június 16-án a Hősök terén 250
ezres tömeg előtt, ünnepélyes újra-
temetésükre az Új Köztemető 301-
es parcellájában került sor. A
Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Ta-
nácsa 1989. július 6-án (a sors kü-
lönös játékaként éppen azon a
napon, amikor Kádár János meg-
halt) Nagy Imre és társai ítéletét
hatályon kívül helyezte, az elítélte-
ket bűncselekmény hiányában fel-
mentette.

Első egész alakos szobrát, Varga
Tamás alkotását születésének cen-
tenáriumán, 1996. június 6-án
avatták fel a budapesti Vértanúk
terén, ezt 2018 decemberében el-
szállították, és restaurálása után,
2019 júniusában a Jászai Mari
téren állították fel (fotó). 2006-ban,
a forradalom 50. évfordulóján
avatták fel a Parlamentben a Nagy
Imre Termet, a néhai kormányfő
1956-os dolgozószobáját.

Nagy Imre, az 1956-os forradalom
mártír miniszterelnöke 125 éve született

Fotó: Wikipédia
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ADETTY’S
nőifehérnemű-varroda
varrónőketalkalmaz.

Érdeklődni a 0745-354-691-es 
telefonszámon. 

Maros Megyei Tanács

Ifjúsági projektek támogatására hirdet pályázatot
a Maros Megyei Tanács 

Az Ifjúsági Alap számára 100 000 lejt hagyott jóvá a
Maros Megyei Tanács a 2021-es évi költségvetésből. A
támogatás célja segíteni azokat a szervezeteket,
amelyek iskolán kívüli tevékenységeket és különböző
programokat szerveznek fiatalok számára. 
A pályázati feltételek és a pályázati űrlapok megta-
lálhatók az intézmény honlapján, a www.cjmures.ro
oldalon, illetve személyesen is igényelni lehet a
Maros Megyei Tanács székhelyén, a Győzelem tér 1.
szám alatt, a 68-as irodában. A pályázatokat július 8-
án 16 óráig kell benyújtani a Maros Megyei Tanács
székhelyén, a Győzelem tér 1. szám alatt, az 1-es
számú iktatóirodában.


