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Hattyúsirató

A madárinfluenza marosszentkirályi áldozatai

Várták
a változást

Kupán Edit, a marosvásárhelyi Nicolae Bălcescu Általános Iskola kémia-fizika szakos tanára megyei
viszonylatban (a 261 jelölt közül) a
legmagasabb pontszámot érte el a
tanintézmények vezető tisztségeinek a
betöltésére szervezett versenyvizsgán.

____________5.
A közelmúlt népi
intézménye: a fonó

A falvak többségében külön volt fonójuk a leányoknak és az asszonyoknak.
A katolikus közösségekben inkább vegyes fonóba jártak, mert nem engedték külön leányfonót tartani.

____________6.
Új csapat
– új remények?

Elutazott Antalyába a Marosvásárhelyi
ASA labdarúgócsapata. Ilie Stan vezetőedző irányításával az alakulat két
héten át készül majd a török üdülővárosban, s közben négy barátságos
mérkőzést is játszik.

Múlt héten kimutatták a madárinfluenza-vírus jelenlétét Maros megyében
is öt elpusztult hattyúfióka tetemében.
Marosszentkirályon az Aranyhalacska étteremhez tartozó elkerített
mesterséges tó vizének gyöngyszemeiként számon tartott fekete hattyúkat saját kis birodalmukban érte a fertőzés.

Szer Pálosy Piroska

A tél beállta előtti utolsó találkozásunk alkalmával barátságos köszöntéssel fogadtak, és
szárnyrepesve várták a számukra előkészített
táplálékot. Péntek óta egyértelművé vált, hogy
az emberek közelségét kedvelő, díszállatként
tartott kíváncsi vízimadarak, a csillogó, fekete
tollazatú, kecses hattyúk látványában immár
nem gyönyörködhetünk többé.
Amint dr. Kincses Sándor, az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság Maros
megyei kirendeltségének vezetője megerősí-

Fotó: Szer Andrea Henrietta (archív)

tette, múlt hétfőn jelezték a tó vizén tanyázó öt
hattyúfióka elpusztulását. A jászvásári laboratóriumi eredmények csütörtökön megerősítették
a feltételezést, hogy a szokatlanul későn, szeptemberben született fiókák elpusztulását madárinfluenza-vírus okozta. Amint hasonló
esetekben a szükséges óvintézkedések megkövetelik, a teljes állományt meg kellett semmisíteni, így a tó vizén élő hét felnőtt hattyút,
valamint az ingatlan vadállományát gyarapító
(Folytatás a 4. oldalon)

Veronai buszbaleset

Magyarország gyászol

Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító
busz. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott. Az áldozatok között értesülésünk
szerint marosvásárhelyi származású magyar állampolgár is van.

A buszon 54 utas és két magyar állampolgárságú sofőr tartózkodott. Az utasok között 43 fiatalkorú és 11 felnőtt volt. A
hivatalos információk alapján 16 halottja van a balesetnek,
hat sérültet kórházban ápolnak, közülük ketten válságos állapotban vannak. Az olasz hatóságok egyelőre nem osztottak
meg információkat a baleset okairól.
Sárközy Júlia, az MTI helyszíni tudósítója az M1 aktuális
csatornának nyilatkozva arról számolt be, hogy az autóbusz
roncsát szombaton elszállították, azt a hatóságok még többször átvizsgálják. Veronát és egész Olaszországot megrázta a
baleset, nagyon sokan ajánlották fel segítségüket – tette hozzá.
Az áldozatok azonosítása még napokig tarthat
Egyelőre nem tudták azonosítani a pénteki veronai buszbaleset 16 halottját és a két válságos állapotban lévő sérültet
sem – mondta el Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter vasárnap sajtótájékoztatón.
A válságos állapotban lévő sérülteket még nem tudták azonosítani, egyikük testfelülete több mint 60 százalékán harmadfokú égési sérülést szenvedett, a másik sérülten pedig
(Folytatás az 3. oldalon)

____________7.
A CIA leköszönő
igazgatója „dühös”

John Brennan szóvivője útján nyilvánosságra hozott közleményében kifejtette: „Donald Trumpnak nagyon
szégyellnie kellene magát”. Szerinte
ugyanis Trump elnök túl sokat beszélt
önmagáról és túlságosan is magasztalta magát.

____________10.

A képviselők kezében
a döntés

Bodolai Gyöngyi
Elkeseredett felhívást intézett a lakossághoz Vlad Voiculescu volt egészségügyi miniszter, aki pénzügyi szakemberként a kórházak vezető tisztségeinek a betöltésére
dolgozott ki törvénymódosító sürgősségi kormányrendelet-tervezetet, amit a Cioloş-kormány el is fogadott. Mivel
a jelek szerint a többségi párt berkeiben sokakat kellemetlenül érintene, ha végrehajtanák, a szenátus anélkül, hogy
napirendre tűzte volna, és állítólag anélkül, hogy a felsőház tagjai tudták volna, hogy miről szavaznak (?), felfüggesztette a 2016. évi 79-es sürgősségi kormányrendeletet.
Ezek után úgy tűnik, hogy az igazi vagy a mímelt tudatlanság előrevetíti, hogy a valós reformok terén mire lehet
számítani ebben a ciklusban.
De miről is szól a Cioloş-kormány által elfogadott, és
a szociáldemokrata többségű szenátus által visszautasított
„reformtervezet”? Elsősorban eltöröli azt az előírást,
hogy a klinikai kórházak menedzsere kötelező módon
egyetemi oktató vagy főorvos kell legyen; pontosan megfogalmazza az érdekellentéteket, miszerint a kórházvezetőnek nem lehet részesedése az intézménnyel vagy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 56 perckor,
lenyugszik
17 óra 12 perckor.
Az év 23. napja,
hátravan 342 nap.

Ma ZELMA, RAJMUND,
holnap TIMÓT napja.

Felolvasómaraton a magyar kultúra napján

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. -10C
min. -120C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
22, 29, 37, 31, 5 + 8 NOROC PLUS: 5 7 4 8 3 9
20, 2, 15, 31, 14, 24 SUPER NOROC: 3 6 3 9 6 8
24, 16, 38, 27, 11, 3

Megyei hírek

NOROC: 5 9 9 3 1 5 1

Kedden bérletet is árusítanak

Ma, január 23-án a megszokott program szerint közlekednek a marosvásárhelyi közszállítási járművek, míg 24-én,
kedden hétvégi üzemmódban. A bérleteket árusító kioszkokban kedden is hétköznapi programmal tartanak nyitva.
A Béga utca 2. szám alatti székhelyen kedden, a munkaszüneti nap ellenére, 8-16 óra között árusítják a nyugdíjasbérleteket.

Változás a buszjegyvásárlásban

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás közleménye szerint január 25-étől, szerdától a felszálló utasok, akik jegyet vásárolnak, a járművek első ajtóit
kell igénybe vegyék. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a
leszálló utasok ne az első ajtóknál szálljanak le. Jegyváltásnál pontos összeget ajánlott előkészíteni és a menetjegyet kérni, amit viszont leszálláskor ne adjanak vissza –
áll a társulás vezetőségének közleményében.

Mától ingyenes
a parkolás Marosvásárhelyen

Mától ingyenes a parkolás Marosvásárhelyen. A parkolási
szolgáltatás szerződési határideje lejárt, és egyelőre nincs
olyan vállalkozás, amely átvenné. Amíg erre sor kerül, a
városban mindenütt ingyen lehet parkolni – tájékoztatott a
polgármesteri hivatal.

Latintánc-tanfolyamok

Az András Lóránt Társulat januárban és februárban latintánc-tanfolyamokat indít Marosvásárhelyen, a Brăila utca
10. szám alatt (a régi zsinagógában), melyre várják a jelentkezőket. Tangót Deák Orsolya és Dabóczi Dávid, flamencót András Lóránt és kontakot Dabóczi Dávid oktat.
Jelentkezni a 0721-968-253 telefonszámon, vagy e-mailben az andraslorantcompany@gmail.com címen lehet.

Major Gizella retrospektív kiállítása

Január 25-én, szerdán 17 órakor nyílik meg a marosvásárhelyi Kultúrpalota földszinti galériáiban Major Gizella
festőművész művészi pályáját tükröző egyéni kiállítása,
mely február 15-ig tart nyitva. Fél évszázad termését öleli
fel a válogatás, a művésznő fontosabb alkotó törekvéseit,
periódusait mutatják fel a közönség elé kerülő olajfestmények és pasztellképek, grafikai sokoldalúságát tanúsítják
a fekete-fehér és színes rajzok, metszetek, kollázsok. A kiállító hagyományba ágyazott és folyamatos megújulásra
kész, olykor formabontó művészetét Nagy Miklós Kund
művészeti író méltatja.

Szántai Lajos Marosvásárhelyen

Január 25-én, szerdán 18 órai kezdettel a Bolyai téri unitárius templom Dersi János termében a Magyar Állampolgárok Klubjának ez évi első rendezvényére kerül sor
Marosvásárhelyen. Meghívott előadó: Szántai Lajos művelődéstörténész Budapestről, előadásának témája: Attila,
a magyarok első királya.

Farsangi kosaras bál

A Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Kör Egyesület XIII.
alkalommal szervez farsangi kosaras bált február 3-án,
pénteken 19 órai kezdettel a Bolyai Farkas Elméleti Líceum konviktusában. Az ételt-italt a résztvevők állják, a terített asztalt, élőzenét a szervezők biztosítják. Részvételi
díj: 20 lej. Jelentkezés a helyek függvényében:
maza.maros@yahoo.com, vagy a 0768-193-564, 0724405-890-es telefonszámokon.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Felolvas Nagy István színművész

Fotó: Nagy Tibor

Tárlatnyitó a Bernády Házban
Kaáli Nagy Botond

Csíksomlyó és Vadárvácska

A téli szünet után újra megnyitotta
kapuit a nagyközönség előtt a Bernády
Ház. A csütörtök délutáni telt házas
esemény – immár hagyományosan –
tárlatnyitó volt, a tavalyi, bucsini
Vadárvácska alkotótáborban született
művek kiállítása.
A tárlatot házigazdaként Nagy Miklós Kund méltatta, aki elmondta, a rendezvény a Bernády Ház első idei
képzőművészeti kiállítása. – Remélem, hogy az év folyamán sok hasonlóan érdekes, szívhez szóló tárlaton
vehetünk majd részt. Ez az esemény
hagyományos módon a magyar kultúra napját is köszönti. A tavalyi
Vadárvácska-tárlat tematikus kiállítás
volt, a termés albumban is megjelent,
a mostani ismét különleges: 450 esztendeje volt az első zarándoklat Csíksomlyóra, Gál Mihály, a tábor
működtetője és házigazdája a tavalyi
évben ezt találta ki tematikaként, erre
készítette fel a minden eddiginél nagyobb számban érkezett meghívottakat. A búcsú minden magyar ember
számára vallási meggyőződéstől függetlenül nagyon fontos, és azok, akik

RENDEZVÉNYEK

a Bükkfőn lévő erdei táborban dolgoztak, megalkották a saját lelki képüket
erről a zarándoklatról. Érdekes, amikor egy adott téma ennyi művészt
megérint – arra voltunk kíváncsiak,
hogy ki milyen módon, mit ragad ki az
ünnepből, az eseményből. A változatosság a táborban született anyagban is
jelentkezik – Balázs József festőművész, a tábor művészeti irányítója például kijelentette, hogy számára, aki
évek óta a gyergyóalfalui kereszt vezetője, volt a legnehezebb ezt a témát
megfogni és visszaadni: annyira közel
áll hozzá az ünnep. Festmény, grafika,
textilés
kerámiamunka egyaránt készült a táborban, a művészek nagy része visszatérő vendég. Ezek az alkalmak,
tárlatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy
bizonyos művészi univerzumokra egyből ráismerjünk és a magunkénak valljuk őket – mondta a méltató.
Gál Mihály hozzátette: 12 év eltelt,
és újra itt vagyunk, a tavalyi Vadárvácska anyagával, és mindig, minden
tárlatnyitó előtt készítek egy leltárt
magamban arról, hogy kik voltak a tavaly, jöttek-e új ismerősök. Megérkeznek a Bernády Házba a művészek, a
méltató, a közönség, és úgy érzem,

Az András Lóránt Társulat
előadásai

Január 28-án, szombaton 19 órától Marosvásárhelyen, a Brăila utca 10. szám alatt, a régi zsinagógában megtekinthető a Flow című előadás,
mely egy szerelmi háromszög szubtilis humorral
ábrázolt viszonyrendszerén keresztül azt boncolgatja, hogy a függőség által létrejövő viktimizáció milyen áldozathozatalra kényszerít.
Január 30-án 19 órától pedig a FADE OUT című
előadásra várják a nagyérdeműt. Jegyfoglalás

hogy egy nagy család vagyunk, olyan
család, amely egy nyelven szól. Saját
földünket nekünk kell kultúrával feldíszítenünk. A Bernády Ház falait idén
is feldíszítettük a művészet ajándékaival. Az utóbbi három-négy évben kemény témakörrel töltöttük meg a
művészek lelkét – ilyen volt a gyergyóalfalui templom fennállásának
800. évfordulója, Balázs József 60.
születésnapja és a Márton Áronemlékév, amelynek alkotásaiból művészalbum is született. A tavalyi rendezvénysorozat
a
Vadárvácska
alkotótábor történetének eddigi leggazdagabb kiadása: negyvenöt alkotás
született, amelyekből egy újabb albumot adunk ki – ez körülbelül húsvétra
jelenik meg. Az idei – nem kötelező –
tematika pedig Sövér Elek emléke
előtt tiszteleg. Én azt üzenem mindenkinek: tegyék azt, amiben hisznek és
higgyenek abban, amit tesznek!
Gál Mihály szavai után Baricz
Lajos olvasta fel a Borzont végében és
a Nincsen kies hely című, az alkotótábor által ihletett verseit, majd az esemény végén a marosszentgyörgyi
Szent Cecília együttes két tagja
adta elő a pap-költő megzenésített
verseit.

és információ a 0721-968-253-as telefonszámon.

Máriazelltől Csíksomlyóig
– a Deusban

A „Máriazelltől Csíksomlyóig/Találkozás Istennel, emberekkel” című zarándoknapló második bemutatója
lesz a Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály
termében január 24-én, kedden este fél 7 órától. Az
1400 km-es Mária-utat gyalog megtette és élményeit
megírta Ábrám Noémi. A kötetet bemutatja Sebestyén
Péter plébános és Szucher Ervin felelős kiadó. A
szerző az úton készült fényképek vetítésével teszi átélhetőbbé az úti élményeket.
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Magyarország gyászol

(Folytatás az 1. oldalról)
komoly koponyaműtétet hajtottak
végre. Hozzáfűzte: a másik négy súlyos sérült az olasz orvosok döntése
alapján akár már vasárnap hazaszállítható közúti vagy légi úton, erre az
Országos Mentőszolgálat készen áll.
A külügyminiszter elmondta azt is,
hogy a helyszínre érkezett szülők és
az áldozatok egy részétől már vettek
DNS-mintát az olasz hatóságok, tájékoztatásuk szerint még napokat vehet
igénybe az azonosítás.
A baleset érintettjeinek egy kisebb
csoportja már szombaton elindult, miután erre engedélyt kaptak a hatóságoktól. Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere ugyancsak vasárnapi sajtótájékoztatóján pedig azt
mondta, a budapesti Honvéd Kórház
fogadja a buszbaleset négy súlyos sérültjét. Kettőt közülük légi úton, két
sérültet pedig mentőautóval szállíta- A baleset helyszíne
nak Magyarországra – tette hozzá
Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója.
A baleset lehetséges okai között felvetődött a műszaki hiba
is, ezért tisztázni kell, hogy az autóbusz milyen műszaki állapotban hagyta el Magyarországot – írták. A magyar nyomozók
igazságügyi műszaki szakértők bevonásával tanúkihallgatásokat, az autóbusz tulajdonosának telephelyén házkutatást végeznek, lefoglalják a jármű műszaki vizsgáztatásával és
esetleges korábbi javításaival kapcsolatos okmányokat, dokumentumokat, a két magyar állampolgárságú autóbuszvezető
egészségügyi és járművezetői alkalmasságával kapcsolatos
iratokat.
A busztársaság vezetőjét is megrázta a baleset
Szörnyű tragédia a péntek éjjeli veronai baleset, a történtekre nincsenek szavak – mondta a járművet biztosító Pizolit
Személyszállító Kft. ügyvezetője vasárnap délelőtt az MTInek, és megerősítette, hogy két magyar sofőr volt a buszon.
Czakó Tibor később a társaság nevében közleményben fejezte
ki részvétét, egyúttal jelezte, hogy a következő napokban mindenben együttműködnek a hatóságokkal.
Az ügyvezető megerősítette, hogy két – a Pizolit Kft. alkalmazásában álló – magyar sofőr indult útnak a sítáborba. A két
gépkocsivezető egy hete, megérkezésükkor „be is jelentkezett” hozzá telefonon – fogalmazott. Elmondták, hogy rendben
kiértek a francia hegyvidéki üdülőhelyre, jól járhatóak az utak,
és „minden rendben volt a csoporttal, velük is és a busszal is”
– elevenítette fel. A két sofőrrel azóta nem beszélt, a baleset
után nem tudta őket elérni, és azóta sem tud róluk semmit.
Nemzeti gyásznap
Orbán Viktor miniszterelnök kezdeményezésére a kormány
az olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok emlékére január 23-át nemzeti gyásznappá nyilvánította.
A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint
a nemzeti gyásznapon Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással az Országház előtt fel kell
vonni, majd félárbócra kell ereszteni. A meghatározott középületeken gyászlobogót kell kifüggeszteni, illetőleg Magyarország lobogóját és az európai lobogót félárbócra kell

Ország – világ
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Elhunyt Torgyán József

Otthonában, szűk családja körében vasárnap reggel
85. életévében elhunyt Torgyán József, a magyar
Független Kisgazdapárt (FKGP) volt elnöke, korábbi
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter – közölte a család vasárnap az MTI-vel. Torgyán József
1991-2002 között vezette az FKGP-t, míg a földművelésügyi tárcát 1998-től 2001-ig irányította. A Ripost
tavaly decemberben írt arról, hogy Torgyán József
szívelégtelenség miatt kórházba került.

Felfüggesztették a havi 35 ezer
eurós gyed folyósítását

ereszteni. Az iskolákban tanóra vagy külön diákrendezvény
keretében méltó módon megemlékezést kell tartani.
Magyarország lobogóját hétfőn reggel nyolc órakor vonják
fel, majd eresztik félárbócra a budapesti Kossuth téren Áder
János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében. Az Országgyűlés sajtófőnökének tájékoztatása szerint a Kossuth téren jelen lesz Kövér László házelnök is.
Együttérző részvétnyilvánítások
„Minden család, közösség, nemzet számára a fiatal életek,
gyermekeink elvesztése a legnagyobb csapás” – írta Orbán
Viktor a buszbaleset kapcsán az MTI-nek elküldött nyilatkozatában.
Áder János mély megrendüléssel értesült a magyar gimnazistákat ért tragikus buszbalesetről. „Az elhunytak szüleit, testvéreit, hozzátartozóit, osztálytársait és tanárait ért gyász ma
mindannyiunké” – írta. „A szomorú hír minden édesanyában
és édesapában ugyanazokat a szorongató érzéseket hívja elő,
mert senki sem adhatja vissza szeretteiknek azok életét, akiket
örökre elragadott ez a tragikus baleset. Lélekben közösen reménykedünk a baleset túlélőinek mielőbbi és maradéktalan
felépülésében” – közölte az államfő.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség osztozik a veronai autóbuszbaleset áldozatai hozzátartozóinak és a magyar
honfitársaknak a fájdalmában, lelki és testi gyógyulást kíván
a szerencsétlenség túlélőinek – áll az RMDSZ vasárnapi közleményében.
„A halálos áldozatokat és súlyos sérüléseket követelő tragédia felfoghatatlan veszteség a hozzátartozóknak, egy egész
nemzetnek, és megrendítő mindannyiunk számára, akik akaratlanul is saját gyermekeink, családunk épségére és biztonságára gondolunk” – áll a közleményben. Az RMDSZ
ugyanakkor példamutatónak nevezte azt az összefogást, amely
a tragédia óta tapasztalható.
Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök telefonon fejezte ki
részvétét Orbán Viktor kormányfőnek és egész Magyarországnak az olaszországi buszbaleset miatt – közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője szombaton az
MTI-vel. (hírösszeállítás)

Fotó: MTI

Felfüggesztették a legnagyobb, havi 35 ezer eurós
gyermekgondozási díj (gyed) folyósítását, miután az
Országos Adóhatóság (ANAF) az ellenőrzések során
nem találta meg az összeget, amelyet a Szeben megyei férfi bejelentett, és ami alapján a gyedet kiszámolták. Hivatalos források pénteken a Mediafax
tudósítójának elmondták, a 2015-ben bejelentett és
megadózott jövedelmeket nem találták meg a részletes ellenőrzés során, és új adózást rendeltek el. A
férfi megtámadja az adóhatóság jelentését. Ha nem
sikerül bebizonyítania, hogy az említett jövedelmet
megkapta, vissza kell fizetnie az augusztus óta folyósított négyhavi gyedet.

Nem kérnek többé
államvizsga-dolgozatot

Nem kérnek többet államvizsga-dolgozatot a bukaresti jogi kar hallgatóitól, mindössze egy teszten kell
majd számot adniuk az elsajátított tudásukról. A rendeletet, ami az egyik vizsga eltörlését lehetővé teszi,
Mircea Dumitru volt oktatási miniszter írta alá, és január 4-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben. A korábbi oktatási törvény még kötelezte a két vizsgát,
vagyis a tudásanyag felmérése mellett egy dolgozat
elkészítését és bemutatását is előírta. A módosítások értelmében az egyetemek dönthetik el, megtartják-e mindkét vizsgát, vagy csak azok egyikét
szervezik meg.

A képviselők kezében
a döntés

(Folytatás az 1. oldalról)
a sürgősségi szolgálatokkal kereskedelmi kapcsolatban
levő cégeknél, szervezeteknél. Megtiltja, hogy az oktatási és tudományos kutatási tevékenységet a kórház beszállítói szponzorálják. Továbbá azt is, hogy a
kórházigazgató valamely politikai párt vezető vagy ellenőrző testületének tagja legyen, és családtagjait, rokonait (a negyedik fokozatig) valamilyen vezető
tisztségbe kinevezze. A kórházmenedzsernek kötött programot ír elő, naponta 8 és 16 óra között, s ezalatt nem
tarthat órákat és nem végezhet tudományos kutatómunkát. Végül pedig minden nagyobb vagy kisebb vezető
tisztség betöltését versenyvizsgához köti. A későbbi pontosítások szerint az egyetemmel való kapcsolattartásért
és a hallgatók klinikai gyakorlatáért az orvos igazgató
felelt volna.
Ha számba vesszük az utóbbi évek ismert kórházmenedzsereit, keveset vagy tán egyet sem találunk közöttük,
aki a Vlad Voiculescu-féle tervezet minden pontjának
eleget tett volna.
A kormánnyal együtt menesztett egészségügyi miniszter a szenátus elutasítását látva Facebook-oldalán
dühös kirohanást intézett az egészségügyben folyó korrupció következményeiről. „A legnagyobb rablás a kórházakban folyt. A pénzed korrupt, a pártbeli, egyetemi
stb. barátaik által politikailag kinevezett menedzserek
lopták el. A kórház a tölcsér szerepét töltötte be a rendszerben, amelyen az egészségbiztosítástól, az egészségügyi minisztérium beruházási alapjaiból, a
polgármesteri hivataloktól, megyei tanácsoktól és az
európai alapokból származó pénz átfolyt a baráti és
családi cégek kasszájába.” És azok, akiknek gondoskodniuk kellett volna róluk, elvették az egyszerű emberek pénzét a nem létező gyógyszerekre, a hamisított
fertőtlenítőszerekre, az egészségtelen épületekre, miközben ők külföldre mentek kezeltetni maguket. A hatalom
pedig újra visszakerül vagy ottmarad azoknak a kezében, akik hosszú évek óta megingathatatlanok tisztségükben, és akik a jelenlegi állapotba juttatták az
egészségügyet – fogalmaz pátosztól és túlzásoktól sem
mentesen, de az igazságra is helyenként rátapintó volt
miniszter, aki egy kérdőívet tett közzé honlapján, hogy
mindazok, akik egyetértenek a reformmal, töltsék ki,
hogy a képviselőház tagjait, akiknek a szavazata döntő
lesz, jobb belátásra bírják.
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Hattyúsirató

(Folytatás az 1. oldalról)
szárnyasokat, amelyekkel érintkezhettek. Pénteken a helyszínen fertőtlenítettek és harmincnapos
készenléti helyzetet rendeltek el. Ez
idő alatt 10-15 km-es körzetben ellenőrzik a gazdaságok szárnyasállományát,
a
vadásztársaságok
számára szigorító intézkedéseket
hoztak, így ez idő alatt tilos madarakra vadászni. A szigorítások érintik a szárnyasok szállítását, a
vásárok, galambkiállítások megtartását is, mindazt, amivel a vírus
egyik állományból a másikba kerülhet, ugyanakkor felhívják a gazdák
figyelmét, hogy amint gyanúsan viselkedő, szomorkodó szárnyasokat
észlelnek saját vagy szomszédjuk
gazdaságában, azonnal értesítsék a
körzeti állatorvosi ügyeletet. A
többnyire lúdféléket megtámadó vírusfertőzés megelőzése érdekében
tilos a libákat és kacsákat nyílt vizekre engedni, amennyiben pedig
lehetséges, el kell különíteni a többi
háziszárnyastól, a baromfit fedett
helyen kell tartani és a vadon élő
madarak közelségétől óvni. Kérdésünkre a szakember kifejtette, hogy
a madárinfluenza-vírussal fertőzött
szárnyasok gyógykezelése nem lehetséges, és azért kell a teljes állományokat megsemmisíteni, mert
vírushordozókká válhatnak. Amint
a megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője kifejtette, a madárinfluenza által érintett gazdaságok

Makkai János

tulajdonosai kártérítésben részesülnek, ugyanakkor a pánikkeltést
megelőzendő hangsúlyozta, hogy a
vírustörzsek a baromfiállományokra veszélyesek, emberi megbetegedést azonban nem okoznak. A
bukaresti diagnosztikai intézetből
tegnapig (vasárnapig) nem érkezett
hivatalos jelentés arról, hogy pontosan melyik vírustörzs okozta a
marosszentkirályi fekete hattyúk
pusztulását.
*
A fekete hattyú (Cygnus atratus)
Ausztráliában őshonos faj, nálunk
elég gyakran tartják díszállatként. A
feltételezések szerint a vad vízimadarak, a tavat is előszeretettel látogató vadkacsák lehetnek a
vírushordozók. A szakirodalom szerint a vadon élő vízimadarak szervezete annyira alkalmazkodott az
influenzavírushoz, hogy nem betegednek meg, azonban vírushordozók. Vándorlásaik során a
fertőzöttségnek ugyan gyakran ki
vannak téve, de ellenálló szervezetükben a vírus csak a bélcsatorna
sejtjeiben szaporodik, így fertőzöttségük ellenére tünetmentesen élnek.
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetét idéző források szerint a H5N8-as típusú
madárinfluenza tavaly ősszel bukkant fel az Európai Unió területén,
és a récefélék vándorlási útvonala
mentén található országok lehetnek
érintettek.

Hiányérzet

Igen, hiányérzetem van. Jó ideje
motoszkál bennem a gondolat, de
kivártam, hátha…
Ezen a felbolydult politikai prérin, ahol egyelőre úgy tisztázódik a
megszámlálhatatlan tisztátalanság,
hogy nyoma sincs magyarnak. Így
egyszerűen mondom, nehogy a kialakult rossz reflexek miatt valakinek mindjárt az RMDSZ jutna
eszébe. Vagyis, hogy hiányolnám a
szervezet bármiféle állásfoglalását.
Dehogy! A lehető legtávolabb áll
tőlem.
A „hivatalos” állásfoglalásokkal
való óvatoskodásokra nem vagyok
kíváncsi. Ilyesmivel csak elmaszatolni lehet ügyeket és helyzeteket, de
megérteni bizonyos, hogy nem.
Arról pedig már ne is beszéljünk,
hogy mivel tartozik egy érdekvédelmi szervezet a saját közösségének, annak a közvéleménynek,
amelyet mindenáron szeretne – és
joggal – a maga oldalán tudni és
(meg)tartani. Ebben a helyzetben
beérem annyival, ahogyan az
„utánfutó” szerepet megvilágítják.
Mint olvasom, a szervezet a hatalmi
politika sűrű szövevényében sem az
utánfutója senkinek. Önálló, vagyis
a maga ura, mindig azt mond, amit
jónak lát és nem azt, amit a „vonta-

tásra” hajlamosak elvárnának. Ez
így rendben is van. Hanem a laza
kötődéseknek megvannak a hátrányai. Nem egy baleset az országutakon azért következik be, mert az
utánfutónak látszó alkalmatosság
ide-oda táncol, s bizony megesik,
hogy vagy az ide, vagy az oda pozícióban talál bele egy szembejövőbe
– mondom amúgy képletesen… Az
utánfutó-„ügyhöz” talán még anynyit, hogy a való világban ez a szerep többnyire nem választás
kérdése, hanem a folyamatosan változó „helyzetekből” adódó, olykor
kényszerű, netán szükségszerű állapot.
Amit én most hiányolok, az a
hozzáértő közéleti emberek jelenléte
és véleménye a társadalom alapjait
rengető eseményekről folyó, ezúttal
hasznosan parttalan vitákból. A
bennfentesekre gondolok, akik otthonosan mozognak azon a terepen,
ahol dolgoztak, s valamiféle felelősséget viseltek/viselnek.
Talán elég figyelmes és türelmes
is voltam, de se szóban, se írásban
nem találtam rá azokra a tapasztalt
politikusokra, felkészült jogászokra,
politológusokra, akik érdemben
fejthetik/fejthetnék ki véleményüket
a társadalom terítékre került sorskérdéseiről. Milyen legyen a működőképes jogállam, mit kell tenni a

Újabb bukaresti klub égett le

Szombatra virradóra leégett
ez egyik legdrágább bukaresti szórakozóhely, a Floreasca-tó partján álló Bamboo
klub: a nagy erőkkel kivonuló
mentők harmincnyolc embert
vittek kórházba, egyikük állapota súlyos.

A sérülteket főleg füstmérgezési
és kihűlési tünetekkel kezelik. A
mentéshez húsz tűzoltójármű és huszonhét mentőautó vonult ki. A
tüzet csak órák múltán sikerült
megfékezni.
A tűzoltóság szóvivője szerint elképzelhető, hogy nem sikerült mindenkit kimenekíteni, mielőtt
összeomlott az épület tartószerkezete, noha a helyszínre érkező első
tűzoltók minden helyiséget ellenőriztek. Raed Arafat belügyi államtitkár, a SMURD rohammentőszolgálat alapítója erről úgy vélekedett: ha bent rekedt valaki az
épületben, annak nem volt esélye
a túlélésre. Az akár ezerötszáz
ember befogadására alkalmas népszerű éjszakai szórakozóhelyen
mintegy 2500-3000 négyzetméternyi területen csaptak fel a lángok,
a tűz okairól azonban a tanúk
nem nyilatkoztak egyöntetűen.
A szórakozóhely mellett lévő, részben befagyott tó partját búvárok fésülték át, de nem találtak senkit.
A Bamboo klub ügyvédje azt állította, hogy a drága szórakozóhely-

nek minden szükséges működési és
tűzvédelmi engedélye megvolt, ami
szerinte „ezen a szinten” nyilvánvaló.
Azt a feltételezést, hogy – a törvényi
tiltás ellenére – dohányoztak volna a
klubban, a tűzoltóság szóvivője nem
tudta megerősíteni, azt mondta, ezt a
nyomozásnak kell kiderítenie.
A Bamboo klubot elpusztító tűz
körülményeit kivizsgáló helyszínelők szerint semmiféle nyom nem
utal arra, hogy gyújtogatás történt
volna. „A híresztelésekkel ellentétben semmi nem utal szándékosságra” – jelentette ki a fővárosi
rendőrség emberöléseket kivizsgáló
osztályának vezetője, Radu Gavriş,
aki vasárnap a tűzvész helyszínét

vizsgálta meg a Bukaresti Törvényszéki Ügyészség ügyészével, Mihai
Prunăval együtt.
A nyomozó hatóságok ezzel azt
a Cătălin Botezatu divattervezőtől,
a klub volt társtulajdonosától származó feltételezést cáfolták, miszerint a szórakozóhelyet szándékosan
gyújthatta fel valaki, a klubnak
ugyanis „ellenségei” voltak Botezatu szerint. Cătălin Dancu, a Bamboo tulajdonosainak ügyvédje
szintén úgy nyilatkozott vasárnap
a fővárosi rendőrségen, hogy a
birtokában lévő adatok arra utalnak, hogy a szórakozóhelyet elpusztító
tüzet
készakarva
gyújtották.

hogy megoldódjon a romániai börtönök túlzsúfoltságának problémája, hanem valódi célja a
PSD-ALDE politikai klientúrájának, a privilegizáltak csoportjának
börtönből való kiszabadítása.
A PNL minden eszközével védeni fogja a becsületes román állampolgárok ügyét, szögezte le
Raluca Turcan, hozzátéve ezzel
kapcsolatban, hogy az általa képviselt formáció fontolóra veszi egy
bizalmatlansági indítvány benyújtását. Erről csütörtöki gyűlésén fog
dönteni a PNL vezetősége.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselői
aláírják a bizalmatlansági indítványt, amennyiben a Nemzeti Liberális Párt (PNL) úgy dönt, hogy

benyújtja azt – jelentette ki vasárnap Nicuşor Dan, az USR elnöke.
A politikus szerint a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) éppen azért
volt fontos megnyerni a választásokat, hogy „eltörölhesse azt a száz év
börtönt, amit korrupt politikusainak
kell letöltenie, és azt az egymilliárd
lejes kárt, amit vissza kéne fizetniük”. Nicuşor Dan azt írta Facebook-oldalára vasárnap, hogy az
USR minden eszközzel harcolni
fog a szociáldemokraták ezen törekvése ellen, például támogatni
fogja a PNL-t, ha az benyújtja a bizalmatlansági indítványt, és harcolni fog annak érdekében, hogy az
USR által az igazságügyi miniszter
ellen benyújtott egyszerű indítványt
fogadja el a parlament.

Bizalmatlansági indítvány

Bizalmatlansági indítvány benyújtását fontolgatja a Nemzeti Liberális Párt (PNL) –
közölte Raluca Turcan, a politikai alakulat ideiglenes elnöke.

Turcan azt is bejelentette sajtótájékoztatóján, hogy vasárnap este
részt vesz a büntető törvénykönyvek módosítását célzó tervezetek
elleni bukaresti tüntetésen.
„A Szociáldemokrata Párt és Liberálisok és Demokraták Szövetsége alkotta többség (PSD –
ALDE) hadat üzent ezen ország
tisztességes polgárai ellen” – jelentette ki a PNL ideiglenes vezetője,
aki szerint a közkegyelmi, valamint
a Btk. módosítását célzó rendelet
tervezete nem azt a célt szolgálja,

hatalmi ágak határozott szétválasztásáért, a törvényesség maradéktalan helyreállításáért, hogyan lehet
és kell mindezt a megfelelő törvények következetes, szakszerű újragondolásával kezdeni, eltüntetni a
tudjuk mire jó kiskapukat, és hoszszan folytathatnám a sort. Bizonyos
vagyok benne, hogy minderre akad

nem is egy, a törvényhozás bonyolult munkájában kellő jártasságot
szerzett volt szenátor, képviselő, a
hatalmi ágak különböző szintjeit
megjárt politikus, például egykori
és mai alkotmánybíró, alkotmányjogász, miniszter stb., akik érdemben tehetnék színvonalasabbá a
vitákat, eszmecseréket. S miért ne,
a titkosszolgálatokat ellenőrző parlamenti bizottságok, RMDSZ-es, de
végtére is magyar, egykori vagy mai
tagjai. Mint a most folyó vitákból
kiderül, nem minden titok, amit
annak mondanak. S talán ők is láttak, hallottak olyasmit, ami nem
mondható „jogállaminak”. Szóval,
rövidre fogva, a magyar szellemi
hozzájárulást hiányolom, amely valamilyen módon éreztetné, hogy érdekeltek vagyunk a jó irányú
változásokban, s nemcsak néma
szemlélői, hanem hasznos alakítói

lehetünk a történéseknek. No és azt,
hogy a magyar kisebbséget közvetlenül érintő kérdéseken túl nekünk
is fontos a társadalom egészének
működését meghatározó viszonyok,
például az egészségesen működő
demokrácia, még csak azt sem
mondhatom, hogy helyreállítása,
hanem inkább a kialakítása. Ami
ma van, az a demokratikus maszlagokkal álcázott hatalmi önkény
megannyi intézményesített változata. Az egészségesen működő társadalomban nem lehet gúnyt űzni a
kisebbségi jogokból, törvényekbe
iktatni, majd mindent megtenni,
hogy se a törvények betűje, se a
szellem ne juthasson érvényre. Ez
lenne a beleszólás indoka és értelme!
Mindezek után az első kérdés:
szándékosan mellőzik a magyar
szakemberek meghívását a legnépszerűbb vitaműsorokba? Ha sehol
sincsenek, akár szervezett bojkottra,
élezzem egy keveset, sajátos diszkriminációra is gondolhatnánk, de
ennek persze semmi értelme. Bizonyára eszükbe sem jut, hogy esetleg
nekünk sem mindegy, merre veszik
az irányt és milyen mélyre érnek el
a változások. Amiben, természetesen, tévednek.
Nem szívesen teszem, de nem kerülhető meg a kérdés: esetleg van
meghívás, de nincs „vállalkozó”?
Ne feszegessük, senki nem kötelez-

hető semmire, ha nincs belső indíttatás, vagy akár egyszerűen szakmai hiúság.
Így, ha már kiszorítanak, vagy
magunkat szorítjuk ki a pályáról, mi
marad számunkra, mint az „áldott”
erdélyi magyar nyilvánosság.
Amely, nem ritkán, hamis vagy
meghamisított nyilvánosság. Meg
ott van a minden közéleti vitát, eszmecserét, szóváltást kísérő ártalmas nyilvánosság a mindent
mindenkor ócsárlók, lejáratók fáradhatatlan kórusával. A mellébeszélés fórumai töltik be a tiszta
beszéd fórumainak a helyét. S
nincs, nem látszik ezen a beszűkült
horizonton belül a megszámlálhatatlanból legalább néhány civil
szervezet, amely a magyar értelmiségnek teremtene/teremthetne keretet az eszmecserére. Az érdeklődő
nyilvánosság kialakításával, hogy
ha már a vitákból kimaradunk, legalább a folyamatok, a szükségszerű
vagy sem, változások megértését segítsék.
Valójában nem tudom, mit lehetne tenni. Ha ilyen tanácstalanságban esetleg megkérdezik, hogy
vagyok, rendszerint az a válaszom:
mint a küszöb, se kint, se bent.
Amikor rólam van szó, nincs jelentősége a válasznak, az én bajom.
Most azonban nem egyedül vagyok,
s az egészben ez az eléggé aggasztó.
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A kívülről érkező menedzser

Várták a változást

Kupán Edit, a marosvásárhelyi
Nicolae Bălcescu Általános Iskola kémia-fizika szakos tanára megyei viszonylatban (a
261 jelölt közül) a legmagasabb pontszámot érte el a
tanintézmények vezető tisztségeinek a betöltésére szervezett versenyvizsgán. Eredménye alapján a versenyben
maradt egyetlen jelöltként
került a Dr. Bernády György
Általános Iskola élére. Mivel
nem volt jelentkező, ideiglenesen Cornelia Muntean vallástanárnőt nevezték ki aligazgatónak.

Bodolai Gyöngyi

Beszélgetésünk során a kíváncsiság diktálta az első kérdést.
– Hogyan sikerült a szinte maximális teljesítményt elérni?
– Részben szerencsém volt, részben eddigi munkám eredményeként
megfeleltem a követelményeknek.
Mivelhogy tanítottam a Nyárádszeredai Kertészeti Főiskolán és a Sapientia Egyetemen, onnan is voltak
pontjaim, ezenkívül aktív voltam az
iskolában, ahol tanítok, és ahol betöltöttem az aligazgatói és az igaz-

gatói tisztséget. Részt vettem egy
sor bizottságban, így például az iskolai minőségellenőrzés területén
(CEAC). Amikor összeszámoltam a
pontjaimat, eldöntöttem, hogy megpályázok egy másik tanintézményt,
a kolléganőm ellen ugyanis, aki nagyon lelkiismeretesen dolgozik,
nem akartam indulni. Amikor kiderült, hogy a Dr. Bernády György
Általános Iskolában a volt aligazgatónő vesz részt a vizsgán, eldöntöttem, hogy megpróbálom, holott
érvényben volt még a lista, hogy
melyik iskola élén lehet magyar
igazgató és melyik élén nem. A Bernády az utóbbiak közé tartozott.
– Az elért legmagasabb pontszám
láttán elgondolkoztam azon, hogy
egy jelölt, aki történetesen más tanintézményben tanít, hogyan tudja
kidolgozni annak az iskolának a fejlesztési tervét, amelynek az élére
pályázik?
– Minden iskola hosszú távú fejlesztési tervének szerepelnie kell a
tanfelügyelőség honlapján. Kiderült, hogy a Bernády iskoláé nincsen közöttük. Végül az igazgatóval
való beszélgetés nyomán hamarosan megjelent a tanfelügyelőség
elektronikus adatkezelő rendszerében. A terv hiányosságait és az erős

Keretben
Kupán Edit Székelyudvarhelyen született, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem kémia-fizika szakán végezte tanulmányait. Csíkszeredában kezdte oktatói pályafutását, ahol elvégezte az
agrárközgazdaság szakot. Családalapítás után a marosvásárhelyi
Könnyűipari Iskolaközpont esti román tagozatán kapott állást,
majd a Bălcescu Általános Iskola román tagozatán folytatta a tanítást, később a Nyárádszeredai Kertészeti Főiskolán, majd a Sapientia EMTE kertészmérnök szakán óraadóként tanított, és közben
a budapesti Corvinus Egyetemen szerzett menedzsmentből doktori
címet. Három gyermek édesanyja.

pontjait kellett kiértékelni, majd
erre építve egy rövid távú, egy évre
szóló tervet kidolgozni. Mivel nagyon gyorsan állították össze, sok
hiányosságot fel tudtam hozni. Ez
nem esett nehezemre, mert több
éven át vezettem az oktatási intézményen belül működő, minőségbiztosításért felelős testületeket, képzői
minősítéssel is rendelkezem, és tapasztalattal az akkreditációs iratcsomók összeállításában. Következett
a saját tervem, amelynek elkészítésére kevés volt idő maradt. Időközben hallottam a negatív híreket,
miszerint veszélyben van a vizsgám, így az utolsó két napon nagyon felkészültem a szóbelire,
amelynek során kiegészítettem az
írásban elkészített tervet.
– „Idegenként” hogyan fogadták
az iskolában?
– Nagyon felkészült munkatársaim vannak, és összességében
véve nem érzek elutasító magatartást. Bár úgy tűnt, hogy egyeseknek
vannak fenntartásai, várták a változást. Reményeim szerint idővel belátják: mindenkinek segíteni szeretnék,
hogy minél eredményesebben dolgozzon, függetlenül attól, melyik
tagozaton tanít. A többi feltételt illetően van mit változtatni. Nagyon
rossz állapotban van az épület, a
tisztasággal is akadnak gondok,
kevés a személyzet. Ebből kiindulva
kértem, hogy hagyjanak jóvá egy
karbantartói és egy kapusi állást.
– Az iskolafenntartó polgármesteri hivatal korábban azt ígérte,
hogy beépítik a tetőteret; van-e erre
még kilátás?

– Egyelőre nincsen. Viszont a regionális operatív program hármas
tengelyén belül pályázni lehet a
középületek szén-dioxid-kibocsátásának a csökkentésére, amibe be
lehet foglalni az ajtók, ablakok cseréjét, az épület belső tatarozását.
Mivel a polgármesteri hivatal pályázhat, megkértem Furó Judit városi tanácsost, aki tagja az iskola
vezető testületének, hogy tisztázza
a lehetőségeinket, a hivatalnak
ugyanis csak a kétszázalékos hozzájárulást kellene biztosítania. Az
ülésen írásban kértük, hogy a sportterem teljes felújítását foglalják be
az idei költségvetésbe, amit a vezetőtanács valamennyi tagjának az
aláírásával szeretnénk nyomatékosítani. Ezenkívül sürgősségi sorrendben fel kellene újítani az
ajtókat. Az udvar felőli bejáratnál
levők nagyon régiek, esnek szét,
nem csukódnak, ezért sürgősen ki
kellene cserélni őket.
– Említette, hogy nem elégedett a
tisztasággal.
– Megpróbáltuk a kisegítő személyzet munkáját úgy megszervezni, hogy a tisztaság terén adódó
gondokat
megoldjuk.
Nagy
problémát jelent, hogy a könnyűipari szakközépiskola épületében,
ahol az V-VIII. osztályok többsége tanul, valamennyi emelet
számára csak egy mosdó van,
és oda járnak a középiskolások
is. Hiába takarítanak, ha a diákok nem vigyáznak a tisztaságra,
ezen kellene minél gyorsabban javítani.
Ezek az első hetek számomra a
pontos helyzetfelmérés idejét jelentik, ennek függvényében tudom
majd eldönteni, hogy melyek a legfontosabb teendők.
– Az oktatás terén valószínű kevesebb fejtörést okoz az iskolában
folyó tevékenység.
– A bizottságokkal való megbeszélésen azt javasoltam, amit
egyébként a CEAC is kér, hogy kollégák menjenek be egymáshoz
órára, amiből én magam is sokat tanultam. Ezenkívül szeretném a különböző
képzéseken
való
részvételre ösztönözni őket. Már
visszajelzést is kaptam attól a pszichológustól, akit a Bălcescu iskolában is meghívtunk, és nagyon jó
tevékenységeket tartott az oktatási
és tanulási módszerekről.
– Hány osztálya van a Bernádynak?
– Kilenc román és tíz magyar
osztály az alsó tagozaton 238, illetve 230 kisiskolással, nyolc
román és nyolc magyar osztály a
felső tagozaton 175, illetve 218
felső tagozatos diákkal.
– A korábbi évek tapasztalatai

Fotó: Bodolai Gyöngyi
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alapján, feltételezem, diákokban
nem lesz hiány.
– Az előkészítő osztály iránt óriási az érdeklődés, a magyar tagozaton már biztos a két osztály, és a
jelek szerint a román tagozaton is
betelnek a helyek. Kettőnél több
osztályt mégsem tervezünk, mert a
kollégák szerint a csökkenő gyermeklétszámot figyelembe véve
gondolni kell a többi iskolára is.
– Hány órája van az igazgatónak?
– Itt nincsen egy sem, mivel a
volt aligazgatónő visszatért a katedrájára tanítani. Én pedig megtartottam hat órát a Bălcescu iskolában,
és négy órát tanítok a Római Katolikus Teológiai Líceumban.
– Bár a bejáratnál nagy magasságban van egy Bernádyról szóló
ismertető, nehezen, a kisebb gyermek számára pedig egyáltalán nem
olvasható. Nem gondolt-e arra a
vezetőség, hogy a Bernády-kultuszt
hangsúlyosabban kellene ápolni az
iskolában?
– Egyelőre csak tervezzük, hogy
egy termet kellene kialakítani az
életművéről, tarthatnánk egy tematikus napot, amely róla szól, és ösztönözni fogjuk a diákokat, hogy
minél nagyobb számban vegyenek
részt a névadónkról szóló vetélkedőkön.
– Az iskolában az utóbbi években
tevékeny szülői bizottság működött.
Találkozott-e már velük?
– A szülőkkel azt szeretném megbeszélni, hogy hozzunk létre egy
egyesületet, amely az adókból származó két százalékot összegyűjtené,
és az iskola javára felhasználnánk.
Másrészt sok felnőtt jár ki és be az
iskolába, ami a gyermekek biztonságát veszélyezteti, mert nem tudjuk, hogy ki a szülő és ki nem.
Szeretném, ha egyetértenénk abban,
hogy a tanítónő kikíséri a gyermekeket, és akinek személyes problémája van, az jön be az iskolába,
miután igazoltatták. Azt is meg kellene beszélni, engedjük-e meg,
hogy a gyermekek elhagyják az iskolát vagy sem, amit különösen a
másik épületben nehéz megoldani.
– Nagy harcok voltak itt a kétnyelvű feliratokért…
– Az most meg van oldva, és arra
törekszem, hogy a szülőknek szóló
legfontosabb információkat magyarra is lefordítsuk, de a hosszabb
szövegeket képtelenség, ezt a minisztérium kellene vállalja. Újdonságként, a Bălcescu iskolához
hasonlóan, egy yahoo-levelezőcsoportot indítok, amelyben két nyelven fogok a kollégákkal minden
fontosabb információt közölni. Ezt
a szokást a másik iskolában is a legtöbb kolléga átvette.
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A közelmúlt népi intézménye: a fonó (2.)

Dr. Barabás László

Asszonyfonó avagy kacagókaláka
Közép-erdélyi falvainkban a
fonó mint népi intézmény többféle
megnevezésével találkozunk: guzsalyas (Maros mente, Nyárád
mente), fonókórus (Kis-Küküllő vidéke), fonósereg (Sóvidék), céh
(Jobbágytelke és környéke), fonókaláka (szórványosan többfelé). A
különböző megnevezések mögött
hasonló szerveződés áll, inkább a
generációs és a falurészenkénti sajátosságok a jellemzőek. A falvak
többségében külön volt fonójuk a
leányoknak és az asszonyoknak. A
katolikus közösségekben inkább vegyes fonóba jártak, mert nem engedték külön leányfonót tartani.
Ahol külön tartották, leányfonóból
három-négy, asszonyfonóból hatnyolc is szerveződött a farsangi időszakra.
Az asszonyfonó rendje
Egyik típusa a fonóház. Az asszonyok kifogadtak egy üres szobát
vagy nagyobb konyhát, és egész
télen abban fontak. Gyakran viszont
az egyik fonóasszony – család nélküli vagy akinél több volt a hely –
ajánlotta fel, hogy nála tartsák egész
télen. A költségeket a fonó résztvevői közösen állták: minden este vittek néhány szál tűzifát, közösen
fizették a lámpába való petróleumot
vagy pótoltak a villanyszámlába.
Egy-egy megfelelő helyiséggel rendelkező, társaságkedvelő asszonynál tíz-tizenöt évig is tartottak
állandó fonót. Ez a fonótípus inkább a mezőségi és a Maros menti
falvakra jellemző. A másik a szerre
járó fonó, akárcsak a leányfonók
rendjében. Estéről estére vagy hétről hétre más társuknál fontak
ugyanazok az asszonyok. A szeres
háziasszony felkészült a fogadásukra, kitakarította a házat, a fonó
végén hamulúgban főzött cukros
kukoricával vendégelte meg aszszonytársait. Ez a fonótípus inkább
a székelyes kultúrájú falvak sajátossága. E két típuson kívül a téli fonóidényben szervezhettek olyan
fonókalákát is, amelyben egy-egy
segítő asszonyközösség néhány este
a bajba jutott vagy szegényebb családnak font vagy férjhez menni készülő leány kelengyéjét készítette.
Ahol különösen sok volt a fonnivaló (például Búzásbesenyőben,
Kisfülpösön vagy Alsósófalván),
napközben is összejártak fonni, másutt a nagygazdák kiadták a fonnivalót pénzért a szegényebb
rendűeknek.
A munkavégzés általános rendje
mégis az volt, hogy esténként minden asszony a saját kenderét, csepűjét, gyapjúját fonta. Egy estéli

fonóban két-három orsóval fontak,
annak arányában, hogy ki mikor érkezett és milyen ütemben dolgozott.
Már a két világháború közötti időben sem font mindenki kézzel, többen fonókerékkel dolgoztak. Az
elmúlt évtizedekben csak néhány
idősebb asszony fonogatott guzsallyal gyapjút vagy kendert, inkább varrtak, kézimunkáztak,

erővel. „Meg volt mondva, hogy
aki nem jön kilenc óráig, megyünk
utána. Aki bé merte tenni a fonóba
a lábát, annak muszáj volt jönni.”
Alsósófalván 1983 telén találkoztunk azzal a jelenettel, hogy az elmaradó
asszonyt
társai
szénáslepedőbe csavarva, hátukon
vitték a fonóba. Szokásban volt az
is, hogy a későnek váltságdíjat kel-

Laskagyúró játék a szentgericei fonóban (1992, filmkocka)

Munka és ének a teremiújfalusi fonóban (1990)

eljártak a „fonóba” mint társas öszszejövetelre. A fonó népi intézménye
leginkább
azokon
a
településeken maradt fenn, ahol
közös munkaalkalmakra gyűlnek
össze: ilyen a mezőfelei szatyorfonó, a jobbágytelki szalmafonó
céh, a szentgericei, harasztkeréki
gyékényfonó, a gyulakuti garnitúrázás stb.
A fonó népe:
kommunikációs kiscsoport
A fonóba gyűlt asszonyok az első
órában megtárgyalták a falu eseményeit, friss híreit. „A híreket le kellett adni. Ez olyan titok volt, zárt
dolog, hogy amit a fonóban elbeszélgettünk, azt nem volt szabad a
kapun kívül vinni.”
Aki ezt az íratlan szabályt megszegte, kizárták a fonóasszonyok
köréből, az illető fonóseregből.
De a belépés sem ment simán. Az
új fonóasszonyt vagy ifjú menyecskét, aki először ment azon a
télen az asszonyi közösségbe, beavatták. A beavatásnak többféle
tréfás módját gyakorolták. Alsósófalván perzseléssel avatták be
az új fonót. (Kettő lefogta, a harmadik asszony játékosan és vigyázva, hogy meg ne égessék,
lángoló papírral vagy csepűvel
közeledett a perzselődésre alkalmas testrésze felé.) Aki viszont
beállt a fonóseregbe és beavatták,
de indokolatlanul otthon maradt
az este bizonyos órájáig, azt nagy
zaj és kiabálás közepette elvitték

Frissítő seregélytánc a fonó szünetében (Alsósófalva, 1983)

Általános elterjedtségű asszonyfonóbeli frissítő, ügyességi játék
volt a csizmázás, a csizmaverő, ismerhették suppendálás, sustákolás
néven is. Két játékos a hátára feküdt, csak a lábfejük ért össze.
Megadott jelre egyikük felhúzta a
lábát, mintha hátrafelé akarna bukfencezni. Ebben a pillanatban a
másik előrehajolt, fölemelkedett ülő
helyzetbe, s a kezében levő csizmával a másik játékos farára csapott. A
következő mozdulattal ő dőlt hátra
és ő kapott a csizmából. A játék tétje
az volt, hogy melyikük tud gyorsablett fizetnie, hagymát, krumplit, saban, szebben mozogni, ütni, s hogy
vanyú káposztát. Aznap este ő
minél hosszabban tartson. Ez főleg
vendégelte meg a többieket.
a fiatalabb asszonyok, menyecskék
A fonó közösségi intézményként
játéka volt. De lehetne sorolni a tánműködött, de meghatározó, kiemelgyérozás vagy matruskázás, a laskedő egyéniségei is voltak. Az aszkagyúrás vagy laskázás, a szövés
szonyok fonóját mindig egy-két
vagy motollázás játék menetét is.
Az állatutánzó komikus táncok
közül legtöbb fonóban a szarkatáncot járták, ebbe a férfiak is bekapcsolódhattak, a kecskék táncát
Mezőmadarason csak asszonyok
járták. A szarkatánchoz hasonló Alsósófalván a seregélytánc. Az aszszonyok félig guggoló helyzetbe
ereszkedtek egymás háta mögött,
térdüket összezárva „lőcsösen” tartották. Az ének – Itt is fúl a szél, a
szél, a szél,/ Túl is fúl a szél, a szél,
a szél – ritmusára egyszerre ugrottak balra, majd jobbra. A táncolók
– mint seregélyek a fa ágán – ugTakács Aranka néni, a gyulakuti fonók mókamestere (1992)
rándozva haladtak előre. Addig járügyes, tehetséges asszony vezette, rekedett, az asszonyfonók légköre, ták, amíg elfáradtak, és sorra
olyanok, akik szépen tudtak éne- hangulata felszabadultabbá vált. felborultak. Ebből is lett egy kacakelni, nagy kovászok, mókameste- „Egy kicsi vígságot vittünk belé.” gókaláka.
rek voltak a szervezésben, a
játékban, a hiedelemtörténetek előadásában, akik az asszonyi társaságból kacagókalákát tudtak
teremteni. A jó mesélőnek, énekesnek, a szépen olvasónak a többiek
még a csepűjét is megfonták, „reggelig elhallgatták volna”.
Az asszonyfonót inkább a munka
töltötte ki, de közben sor került
énekre (szokásdalok, népballadák,
divatos műdalok), hiedelem- és más
történetek előadására, szépirodalmi
művek (Toldi, János vitéz stb.) felolvasására. Iskola előtti kisgyermekként magam is a nálunk tartott
parajdi, Görgényalja utcai asszonyfonóban hallottam először Petőfi
Sándorról, Kossuth Lajosról, Rózsa Megkínálás a fonó végén (Alsósófalva, 1999)
A fényképeket készítette Bálint Zsigmond, Haragos Zoltán, Jakab Tibor, Miholcsa Gyula és BaSándorról, Csaba királyfiról, rabás László
„Árpád apánkról”, Szent Istvánról,
A téli asszonyfonók az elmúlt
Kezet-lábat megmozgató, frissítő,
szóban és énekben.
ügyességi, beugrató vagy éppen évtizedekben nagy átalakuláson
Az asszonyfonók játékai és táncai
A hosszú esték egyhangúságát az erotikus testhelyzetű játékokat ját- mentek át, legtöbb helyen
asszonyok sok beszéddel és énekkel szottak, állatutánzó komikus tánco- megszűntek, gazdasági funkcióoldották, meg-megszakították játék- kat jártak, amint azt az 1980-as és jukat elveszítették. Működőkékal és tánccal. Alkalmas időben a 1990-es évek alsósófalvi, szentgeri- pes vagy az lehetne viszont a
szabadba is kimentek, közösen cei, teremiújfalusi, gyulakuti, mező- közelmúltbeli fonó közösségiszánkáztak. Az ősszel beállott asz- felei, mezőpaniti, beresztelki, kulturális vagy mai mentálhigiészonyfonók csendesebbek voltak. A magyarói fonóiban még tapasztal- nés, örömszerző, kacagókaláka
funkciója.
karácsonyi szünet után, a farsangon tuk.
hangosabbakká,
mozgalmasabbakká váltak. A farsangon néhány
alkalommal egyáltalán nem dolgoztak, pótolásos estét tartottak. Összepótoltak, összeadták az enni- és
innivalót, zárt körű asszonyi mulatságot szerveztek vagy meghívták a
férjeket is, közösen mulattak, táncoltak. Ilyen mulatsági alkalom volt
a fonóidény befejezése, ünnepe is a
farsang végén: fonóbütüző a marosszéki Mezőségen, fonófeltartó a
Maros mentén, fonókibontó a KisKüküllő mentén, fonóvégzés, fonóvirrasztás a Nyárád mentén és
Sóvidéken.
Mindezek mellett máskor is lehetett játékokat űzni és táncolni, de
nem minden fonóra volt jellemző és
nem minden nap, csak amikor úgy
volt kedvük. De amikor kedvük ke-
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Új csapat – új remények?

Pillanatkép az ASA egyik törökországi edzéséről, a klub közösségi oldaláról

Bálint Zsombor

Elutazott Antalyába a Marosvásárhelyi ASA labdarúgócsapata. Ilie
Stan vezetőedző irányításával az
alakulat két héten át készül majd a
török üdülővárosban, s közben négy
barátságos mérkőzést is játszik.
Bár nagyon sokan nemcsak elsiratták, hanem már el is temették, a
marosvásárhelyi csapat nem akarja
feladni a küzdelmet a túlélésért.
Igaz, a volt játékosok közül nagyon
sokan búcsút mondtak a klubnak,
azonban újak jöttek helyettük, talán
nem olyan nagy nevek, mint a távozók némelyike, de a bizonyításvágyuk segítséget jelenthet.
Huszonhét nevet tartalmaz az antalyai utaslista, s már első pillantásra feltűnik, hogy a játékosok fele
nem volt a keretben az ősszel. Mi
több, a 14 régi név közül csupán
nyolcan vannak olyanok, akik legalább egyszer kezdőemberek voltak
az idény első felében. Gabi Mureşan, Marius Constantin, Emil Dică
képviselik ezek közül is a tapasztaltabb magot, Mendy és Ciolacu a
„középmezőny”, míg Candrea, Deaconu és Rus a fiatalok. A többiek:
Moga kapus, Petriş, Bucur, Szász
Tamás, Păcurar és Chertes már
akkor is örültek, ha megfogták a 18as keretet.
Tizenhárom most érkezett játékos helyettesíti ugyanakkor a hozzávetőleg ugyanannyi távozót.
A kapuban ketten vetélkednek
majd azért, hogy kezdőjátékosok legyenek. Mirel Bolboaşă a tapasztaltabb, 27 éves, utolsó klubja a
Petrolul volt, de több 1. és 2. ligás
csapatban megfordult. Pap Eduárd
a Nagyváradi Luceafărultól érkezik,
de a Temesvári Polinál is játszott.
Moga után a negyedik kapus PodarPethő, az ifjúsági csapatból vitték el
az edzőtáborba.
A tíz most csatasorba álló új mezőnyjátékos rendkívül változatos
palettát mutat. Egyrészt van köztük
visszatérő, Javier Velayos, aki a tavaly nyárig már játszott az ASA-

nál, legutóbb a spanyol harmadosztályban, a Racing Ferrolnál szerepelt, de visszatérőnek lehet nevezni
a leggazdagabb múlttal rendelkező
érkezőt, Bănel Nicoliţát is, noha ő
csupán egyetlen mérkőzésig volt
2015 nyarán a csapatnál, az a meccs
viszont a klub történetének egyetlen
serlegét, a Szuperkupa elhódítását
jelentette.
Viszonylag ismert név az építkező középpályás Ferfeleáé, akit
évekig nem akart elengedni a
Sportul Studenţesc, pedig a legnagyobb klubok akarták, legutóbb viszont összerúgta a port az USK
Craiova vezetőségével.
Van két külföldi is a keretben. A
görög Konsztantinosz Rugalasz 23
éves középhátvéd, a belga Leuventől érkezik, míg a portugál Luis Alberto Vieira Medina középcsatár, a
grúz Bolniszitől válik meg a román
bajnokság kedvéért.
Négy többé-kevésbé (inkább
csak a szakmabeliek előtt) ismert
név egészíti ki a listát. Marius Bâtfoiról már írtuk, hogy megfordult a
Steauánál, most 26 éves, és a Baloteşti együtteséből igazol át. Andrei
Sin csatár többnyire a 2. ligában ismert, utoljára Tatrangon játszott.
Cristian Balgiu 22 éves középpályás, utolsó klubja a CS Afumaţi, de
a Concordia Chiajnánál is megfordult. Végül Răzvan Dulap, aki
(nomen est omen) középhátvéd, és
a megszűnt 2. ligás Pankotai Şoimii
volt az utolsó csapata.
A 27-es lista az ificsapatból érkező Marvin Schiebbel lesz teljes.
Az ASA négy edzőmérkőzést
vett tervbe Antalyában. Január 24én az ukrán Sztal Kamjanszke (9.
hely az élvonalban), 26-án a bolgár
FC Montana (14. hely az 1. ligában), 28-án a szintén bolgár Gorna
Orjahovica (12. hely), míg 30-án a
türkmén bajnokságot vezető Altyn
Asyr Asgabat lesz az ellenfél.
Az első bajnoki mérkőzése a marosvásárhelyi csapatnak február 3án lesz, 20 órai kezdettel, az Astra
giurgiui otthonában.

Döntés a Pandurii elleni meccs ügyében
A Marosvásárhelyi ASA 3-0-ra megnyerte a Zsilvásárhelyi Pandurii elleni mérkőzést, döntött a Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága. Mint ismert, a 21. fordulóban rendezett
találkozón csak az első félidőt játszották le, a vendégcsapat szünet
után nem volt hajlandó visszatérni a pályára, annak állapota miatt
(jeges volt, csúszós és rendkívül balesetveszélyes – ám a játékvezető
ennek ellenére szabályosnak találta). Amikor a mérkőzés félbeszakadt, az ASA 2-0-ra vezetett. A fegyelmi testület 3 büntetőponttal
és 113.400 lejes (!) büntetéssel is sújtotta a zsilvásárhelyi klubot.

Megegyezett a magyar labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Diósgyőrrel a Botoşani FC csatára, Fülöp
István. Mint azt korábban megírtuk, a román 1. liga
rangsorának 8. helyén álló moldvai alakulat házi gólkirálya olyan ajánlatot kapott, amelyet nem lehetett
visszautasítani. „Ez egy jó szerződés. Nem nagyszerű,
de jó. Három évre szól, az első szezonban 8000, a másodikban 9000, a harmadikban 10.000 eurót keresek
majd havonta, ehhez jönnek a prémiumok” – mesélte
Fülöp, aki például 10.000 eurót kap, ha legalább tíz
gólt szerez a DVTK-ban. A miskolciak 80 ezer eurót
fizettek érte a román klubnak, ahol a nyáron lejárt
volna a szerződése, így ha keresni akartak rajta, csak
most tehették meg.
A klubváltása alkalmából beszélgettünk el a Marosvásárhelyen nevelkedett futballistával.
– Tudom, hogy nem volt könnyű az elválás a Botoşani-tól. Mit sajnálsz a legjobban?
– Elsősorban a csapattársakat sajnálom, nélkülük
nehéz lett volna a góllövés, a jó játék. Egy nagy család
voltunk, a pályán kívül is jól éreztük magunkat egymás
társaságában. De a klub vezetőségétől, az edzőtől is
nehéz volt búcsút venni. Jól éreztem magam a moldvai
csapatnál, megbecsültek, én pedig igyekeztem ezt
megszolgálni.
– Voltak még ajánlataid, vagy csak a DVTK hívott?
Hogyan figyeltek fel rád?
– Konkrét ajánlatom nem volt, csak annyit tudok,
hogy több csapat figyelte a játékomat. Szerintem a
nyártól többen is jelentkeztek volna értem, mert akkor
szabad játékos lettem volna. Az ügynököm hívott fel
telefonon, szólt, hogy van egy komoly ajánlatom a Diósgyőrtől. Gondolkodási időt kértem, majd néhány nap
után úgy döntöttem, hogy elfogadom az ajánlatot.
– Hogyan fogadtak Diósgyőrben? Milyennek látod
a DVTK csapatát?
– Kedvesen fogadtak, igyekeznek a kedvemben
járni. Persze, elvárásaik vannak, ami teljesen érthető.
Én mindent megteszek majd, hogy ne okozzak csalódást. A Diósgyőrnek jó a kerete, megfelelő felkészüléssel az első nyolc között végezhetünk.
– Hogy állsz a korábbi sérüléseddel? Ha százalékban kellene kifejezni, mennyire vagy rendben?
– Teljesen rendben vagyok, de hosszú volt a kiesés,
ezért úgy érzem, kell egy kis idő, hogy hozzam a formámat.
– Milyenek a felkészülési feltételek? Keményebben
dolgoznak, mint a moldvaiak?
– Az edzések, a felkészülés sok mindenben hasonlít,

Hivatalos fotó a miskolci csapat mezében

de itt nagyobb hangsúlyt fektetnek az erőnléti edzésre.
– Múlt héten, szerdán pályára léptél a Budaörs elleni felkészülési mérkőzésen. Milyen volt az első meccs
piros-fehérben? Mit szólt Horváth edző a teljesítményedhez?
– Nem mondhatok sokat erről a találkozóról. Nem
remekeltünk, elég lapos meccs volt, a mester sem volt
elragadtatva. Az ellenfél a másodosztályban szerepel,
valószínű mindenki fölényesebb győzelmet, jobb játékot várt, de úgy érzem, van időnk még, hogy a bajnoki
rajtig összeszedjük magunkat.
– Vannak még légiósok Diósgyőrben? Kik, honnan?
– Összesen hatan vagyunk idegenlégiósok: két spanyol, egy grúz, egy litván, egy szerb… és Fülöp Isti.
– Hányas számot viselsz majd Diósgyőrben?
– Hűséges maradtam a 24-eshez, a DVTK csapatában is ez marad a mezszámom.
– A Botoşani jelenleg Törökországban készül. A
DVTK készül valahová külföldre alapozni?
– Január 23-án Spanyolországba utazunk, ahol már
kellemesebb az időjárás, s valószínű a felkészülési feltételek is jobbak lesznek, mint itthon.
– Milyen terveid, céljaid vannak Diósgyőrben?
– Szeretnék minél hamarabb beilleszkedni, megszokni a magyar bajnokságot, mérkőzésről mérkőzésre
jól játszani, s minél több pontot szerezni a csapattal.
– Mi lesz a családdal? Gondolom, veled tartanak...
– Természetesen velem jönnek. A család nélkül nem
megyek sehová, a kisfiam és a feleségem mindennél
fontosabbak számomra.
– Magyar válogatottság? Vannak a DVTK-nál játékosok a válogatott keretből?
– Igen, van válogatott játékos, Elek Ákos. Engem is
vonz a címeres mez, és úgy gondolom, csak rajtam fog
múlni, hogy magamra ölthetem vagy sem...
– Köszönöm a beszélgetést, sok sikert Diósgyőrben!

Kleinheisler a Fradiba igazol

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Darmstadt bejelentette, hogy Kleinheisler László – az orvosi vizsgálatot követően – aláír
a Ferencvároshoz. Kleinheisler eredetileg a Werder
Bremen játékosa, ám nyárig a brémai klub kölcsönadta
a Darmstadtnak, így mindenekelőtt azt a szerződést
kellett papíron felbontani, hogy tovább lehessen lépni,
adta hírül a Nemzeti Sport.
A brémai vezetők mindenképpen olyan helyre szerették volna kölcsönadni magyar légiósukat, ahol
német szakember irányítása alatt dolgozhat tovább. Így
került képbe a Ferencváros és a Vasas, Kleinheisler
László választása végül előbbire esett.
A német Kicker állítása szerint a 22 esztendős középpályás Torsten Frings, a Darmstadt néhány hete kinevezett vezetőedzője miatt döntött a klubváltás
mellett, ugyanis több játéklehetőségre vágyik. A német
lap szerint a szakember csak epizódszerepet szánt
volna neki a tavasszal.
„Érdeklődtek Budapestről, és László élni szeretett
volna az eséllyel, hogy Magyarországon folytassa. Mi
is nyitottak voltunk, hiszen nehéz lett volna neki állandó játéklehetőséget biztosítani” – mondta Frings a
Darmstadt hivatalos honlapjának.

Olyan csapatot kerestek a magyar válogatott játékosnak, ahol német
edzővel dolgozhat

„László kevés játéklehetőséget kapott ősszel a
Darmstadtban, ezért megoldást kellett találnunk. Boldogok vagyunk, hogy most Magyarországra igazolt,
ahol magas színvonalon gyűjthet további tapasztalatot”
– mondta Frank Baumann, a Werder Bremen sportigazgatója.

Élőben nézhetők a teremfocimeccsek
az interneten

A hét végén folytatódik a teremlabdarúgó 1. liga a
16. forduló mérkőzéseivel. A játéknap több kiegyensúlyozott találkozót tartogat, és az első két meccs eredménye máris igazolta ezt, hiszen mindkettő 3-3-as
döntetlenre végződött. Folytatódik Galac kiváló menetelése, amely Déván csikart ki egy pontot, míg a sereghajtók rangadóján Kézdivásárhely megszerezte első
bajnoki pontját Kolozsváron.
A Marosvásárhelyi City’us ma 16.30 órától Jászvásáron mérkőzik. A szintén kiegyensúlyozottnak ígérkező találkozó azonban egy másik szempontból
premier is a belföldi teremlabdarúgásban, a mérkőzés

ugyanis az első, amelyet interneten lehet követni a
Futsal Romania youtube-csatornán, illetve Facebook-oldalon. A sportági szövetség közlése értelmében a jászvásári meccsel kezdődően minden 1. ligás
futsalmeccset élőben közvetítenek majd az interneten.
A bajnokság állása: 1. Galac 32 pont/14 mérkőzés,
2. Déva 31/14, 3. Temesvár 30/14, 4. Călăraşi 30/14,
5. Székelyudvarhely 26/13, 6. City’us 24/13, 7. Jászvásár 17/13, 8. Sepsiszentgyörgy 13/13, 9. Resicabánya 10/14, 10. Kolozsvár 4/15, 11. Kézdivásárhely
1/15. (B. Zs.)
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Máté Tünde Amerika, Magyarország és Marosvásárhely között

Stauntonban, távol a sporttól
– Szia, hogy vagy és hol vagy?
Miután észrevétlenül kikerültél az
ASA-tól, nyomod veszett.
– Köszönöm, jól vagyok. Négy
hónapot dolgoztam az egyesült államokbeli Virginia államban, aztán
Magyarországra kerültem, itt vagyok most is.
– Mikor és hol dolgoztál Amerikában?
– 2016-ban, húsvétkor, amikor
még aktív játékos voltam a marosvásárhelyi élvonalbeli együttesnél,
kaptam egy kecsegtető ajánlatot,
egy nem mindennapi lehetőséget,
amit elfogadtam, így április 4-én elutaztam Amerikába. Április 5-én az
ismerőseim Washington egyik repülőterén vártak, onnan utaztunk a Virginia állambeli Stauntonba, ahol
három hónapig egy hotelben kaptam
állást. Anyagilag megérte, sőt nagy
élettapasztalat is volt számomra.
– Maradt a kapcsolat a futballal
Stauntonban is?
– A focival csak annyi kötött
össze, hogy a szállásomhoz, azaz a
munkahelyemhez közel volt egy
egyetemi stadion, ahová néhány alkalommal elmentem megnézni a
fiúk meg a lányok korosztályos edzéseit, de nem futballoztam. Nagyon tetszett, hogy a 10-14 éves
korú gyerekek együtt tartották az
edzéseket szülői felügyelet mellett,

akik alkalomadtán segédkeztek az
edzőknek.
– Mennyivel látod fejlettebbnek
az amerikai női focit, mint a hazait,
és miért?
– Keveset voltam ott, hogy erről
komoly véleményt tudjak alkotni,
de amint hallottam és láttam, fejlettebb minden szempontból. A női
foci sokkal elismertebb és sikeresebb, mint nálunk. Az amerikaiak
kedvenc sportágai között van az
amerikai futball is, de a női foci
iránt nagy az érdeklődés, és a szülők sem tiltakoznak ellene, mint nálunk. Az ottani emberek sokkal
nyitottabbak a gyereksport iránt,
mint Romániában, ott a sport szeretete, a játék élvezete, a hangulat van
szem előtt, míg Romániában inkább
a jövedelem, a pénz utáni hajsza
kerül előtérbe a klubvezetés és a játékos szemszögéből is.
– Amióta elmentél, követed-e a
hazai futballt, az ASA és a Ladies
eredményeit?
– A világhálón mindig megnézem, mit játszottak. Bíztam benne,
akárcsak a játékosok, hogy a Románia-kupa Marosvásárhelyre kerül,
ami sikerült, és ennek nagyon örvendtem. A nyáron, amikor befejeződött a bajnokság, sok játékos
távozott az együttestől különböző
okok miatt, így a csapat összetétele
sokat változott. Ha lesz türelem
és anyagi támogatás, akkor idővel
még erős női együttese lehet a városnak.
– Az Amerikában töltött három
hónap mennyire változtatta meg az
életed?
– Sok szempontból, hiszen rájöttem, hogy mit akarok tenni az életben. A futballal kapcsolatosan csak
annyit, hogy aki engem ennek a
sportnak köszönhetően ismert meg,
az tudja, hogy szerettem, sőt imádtam futballozni. Minden edzésen,
mérkőzésen jelen voltam, mindig a
tudásom legjavát próbáltam adni.
Megcsömörlött
a hazai labdarúgástól
– Keserűnek tűnik a szájízed, tévedünk?
– Figyelj, ezek rég megtörtént
dolgok, nem akarok senkit megsérteni és elítélni…
– Rendben, de miről van szó?

– Sajnos, a 2015. év végén változott a helyzetem az együttesben, miután Székes Károly edzővel
összevesztünk. Hogy miért? Meg
mertem neki mondani, hogy ha
nincs ló, akkor jó a szamár is, vagyis
ezt arra értettem, hogy hol a kapuba
tett védeni, hol mezőnyjátékosként
használt, ami nekem nem felelt meg,
hiszen soha nem tudtam előre, hogy
mire számítsak. Ha azt mondta,
hogy mezőnyjátékosként készüljek,
akkor biztos a cserepadra kerültem
mint cserekapus, és fordítva. Leültem vele mindezt megbeszélni, és ő
olyan szavakkal replikázott, amit én
addig sem, azután sem soha senkitől
nem hallottam. Másnap bementem a
klub székházába, és felbontottam a
szerződésem, majd a Ladies-hez távoztam, ahol edzőként tevékenykedtem tovább.
– Mégis: a Ladies-től visszakerültél az ASA-hoz. Hogy történt?
– Fél évvel az említett eset után
Karcsi bácsi felhívott és bocsánatot
kért, majd visszahívott az ASA-hoz
kapusnak, mivel Andreea Părăluţă
lesérült. Nem akartam visszamenni,
de mivel a Ladies-hez kellett játékos, és tudtam, hogy az ASA-nál
vannak olyanok, akik nem férnek
be a keretbe, beszéltem a Ladies ve-

Az Apollo Old Boys öregfiúegyüttesének négy, januári születésű tagja múlt szombaton délután
baráti környezetben együtt ünnepelt
az egyik marosvásárhelyi vendéglátóegységben, ahová több egykori
csapattársukat is meghívták. Valamikor mind a négyen ismert futballisták voltak Marosvásárhelyen,
ketten közülük nem csak itteni csapatban játszottak.
Nae Emil-Bebe (66) az ASA ifjúsági együttesének, majd az Elektro-

marosnak, aztán a C osztályos Csíkszeredai Rapid csapatának volt a
biztos kezű hálóőre. Levezetésképpen a megyei bajnokságban szereplő Gernyeszegnél játszott többek
közt Aszalos Jánossal (ex-Metalotehnica), a néhai Olasz Lajossal és
a helyi illetőségű Berekméri Jánossal együtt.
Márton Géza (64 éves) a Dermagant együttesében kezdte a labdarúgást, majd a Viitorul Prodcomplexben vált ismertté, aztán

1974-ben a Gyergyószentmiklósi
Viitorul csapatához szerződött, ahol
hat éven át játszott a C és B osztályban, később két éven át a C osztályos Csíkszeredai Rapid alakulatát
erősítette, aztán levezetésképpen a
helyi Ilefornál ontotta a gólokat, és
39 évesen hagyta abba a gólgyártást.
Miculi Ioan Nicolae (62) a hetvenes években és a nyolcvanas évek
elején a Marosvásárhelyi Elektromarosnak volt meghatározó játé-

A kézdivásárhelyi származású,
jó fizikumú, 31 éves Máté
Tündét, a Marosvásárhelyi
ASA női csapatának egykori
mezőnyjátékosát, majd kapusát, később a Ladies 2. ligás
együttesének edzőjét határozott személyiségnek ismertük
meg, aki képes volt mindig,
minden körülmények között
kiállni és harcolni az érdekéért. Tünde 2015-ben az ASA
együttesétől a Ladies-hez került, ahol edzőként tevékenykedett,
aztán
2016-ban
visszatért egykori csapatához,
amellyel bajnok lett 2011ben, ugyanakkor a Bajnokok
Ligájában is szerepelt. 2016
tavaszán észrevétlenül távozott az alakulattól. Hogy hová
került, mivel foglalkozott időközben és hol lakik jelenleg, a
következő interjúból kiderül.

Még mezőnyjátékosként, az ASA előtti Marosvásárhelyi FCM mezében. Később kapusként is kezdték használni, ezzel kezdődtek a gondok

Újra ünnepeltek az Apollo Old Boys tagjai

zetőségével, hogy ha azokat a
játékosok odaadják nekik, akkor
visszamegyek az ASA-hoz. Ez idővel megtörtént, és én váltottam. Jól
ment a játék, nyolc találkozón
mindössze egy gólt kaptam. Időközben Părăluţă félépült, és... újra ő
lett a kezdő! A Kolozsvári Olimpia
elleni idegenbeli bajnoki találkozóra el sem vitt a vezetőedző. Ez
volt a csepp, amellyel betelt a pohár
számomra. Időközben jött az amerikai ajánlat, én pedig kalandvágyból elfogadtam.
Már nem akar focizni
– Mint mondtad, már nem futballozol. Nem hiányzik?
– Nagyon szerettem, imádtam a
focit, életem része volt. Mindig is a
futball volt az első dolog számomra,
amiért mindent háttérbe szorítottam. Idővel mindebbe belecsömörlöttem, habár tudom, hogy az
ASA-nál azt hangoztatták, hogy én
hagytam cserben a csapatot, de ez
már nem érdekel. Fontos tudni,
hogy diplomatikusan és barátságban váltam el az együttes minden
tagjától. Erről ennyit.
– Kikkel tartod a kapcsolatot az
egykori csapattársaid közül?
– Kopácsi Barbarával jó barátságot ápolok, de Székes Károly lányá-

val, Cynthiával és Sárosi Csillával
is tartom a kapcsolatot.
– Mi hiányzik a legjobban Romániából, Marosvásárhelyről? Elképzelhető, hogy egy idő után visszatérsz
Marosvásárhelyre futballozni, edzeni?
– Nekem Romániából elsősorban
a családom hiányzik. Szerettem
Marosvásárhelyen élni – amely a
második otthonom volt Kézdivásárhely után –, jól éreztem magam ott,
ahol a barátaim, ismerőseim élnek.
Nincs kizárva, hogy visszatérek
még Marosvásárhelyre, de futballozni biztos hogy nem.
– Mit vársz a 2017-es esztendőtől?
– Hogy egészséges legyek és legyen erőm megvalósítani céljaimat.
Továbbra is szeretnék megmaradni
olyan határozott és egyenes embernek, amilyen eddig voltam.
– Jelenleg hol laksz, hol dolgozol?
– Egyelőre Oroszlányban (Komárom-Esztergom megye) lakunk és
dolgozunk a párommal, akivel boldog kapcsolatban élek, és a jövőnket
tervezzük. Nincs kizárva, hogy
együtt visszamegyünk Amerikába
dolgozni, hiszen az előző munkahelyemen tárt karokkal várnak vissza.

Márton Géza
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című sportműsorában Szucher Ervin meghívottja Márton
Géza, a Gyergyószentmiklósi Jövő, az Elektromaros és az Ilefor egykori labdarúgója.

kosa (szubjektív okok miatt nem
vehetett részt a találkozón).
Ormenişan Marinică (60) az IRA
együttesének volt az erőssége, aztán
a Marosszentkirályi Cora Trade és
a Marosszentannai Scorillo csapatánál focizott.
Galamb András (47) a helyi Viitorul Prodcomplex színeiben futballozott, évek óta a kispályás
labdarúgásnak hódol.
Előbbi négyet több mint 30 éves
barátság köti össze a focinak köszönhetően, a víkendtelepi kispályás öregfiú-bajnokságban is évekig
futballoztak együtt, többször voltak
bajnokok is.
A születésnapi összejövetelen az
ünnepeltek mellett jelen volt még
Kanyaró György (Lemnarul, Ştiinţa
Medicina, Voinţa Szászrégen),
Fodor János (AS Armata, Steaua),
Aszalos János (Metalotehnica,
Gyergyószentmiklósi
Viitorul),
Ruszi József (Dicsőszentmártoni
Chimica, Gyergyószentmiklósi Viitorul), Mircea Pop (ASA-ifi, Marosvásárhelyi Sănătatea), Anton
Turc (Viitorul Prodcomplex), Lázár

Domokos (Elektromaros-ifi, Sportiskola), Tamási Ferenc (Cukorgyár,
Szovátai Mobila), Tolvaj József
(IRA), Puji János-Náni (Elektromaros), ifj. Ördögh Attila (ASA-ifi,
Nyárádszereda), Kiss Albert (ASAifi), Alexandru Cioloboc (ASA-ifi,
Gyergyószentmiklósi Viitorul, Ştiinţa Medicina), Márton Géza (Dermagant,
Gyergyószentmiklósi
Viitorul, Ilefor), Márton Sándor
(Dermagant, Metalotehnica), Muntean Tibor (Metalotehnica), Kun
György (Metalotehnica, Kiskunhalas), Surányi Béla (ASA-ifi, Gyergyószentmiklósi Viitorul), Kelemen
Sándor (Gloria, Imatex), Man Ioan
(Dicsőszentmártoni Chimica, Metalotehnica), Gheorghe Iernean (Metalotehnica, Ujecoop), Böjte Attila
(Viitorul Prodcomplex, Sóvárad,
Délegyháza), Czimbalmos Ferenc
(Nagyernyei Stăruinţa, Marosszentgyörgy), továbbá Tóth Márton (a víkendtelepi kispályás Bastia egyik
alapító tagja), Soós Levente (kispályás foci), Măldărăşan Petrică és
Kovács Károly (utóbbi kettő a
résztvevők barátai). (C. A.)
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Korábban ez még sohasem fordult elő:
vereség Fehéroroszországtól!

A magyar férfikézilabda-válogatott szerdán 37-24-re legyőzte
Szaúd-Arábiát, majd pénteken 2725-re kikapott Fehéroroszország
csapatától a franciaországi világbajnokság C csoportjának utolsó
két fordulójában, Rouenban, így a
negyedik helyen végzett, a nyolcaddöntőben pedig az olimpiai bajnok Dániával találkozott a tegnap,
lapzártánk után befejeződött mérkőzésen.
A magyarok az Európa-bajnok
és olimpiai bronzérmes németektől
múlt pénteken 27-23-ra, az Európa-bajnoki harmadik horvátoktól
szombaton 31-28-ra kikaptak,

A magyar és a fehérorosz csapatnak ez volt a nyolcadik mérkőzése egymás ellen, és az első
fehérorosz siker, ugyanis az előző hét alkalommal mindig a magyarok nyertek

Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-vb, C csoport, 4. forduló: Magyarország – SzaúdArábia 37-24 (17-10)
Rouen, 3000 néző, vezette: Licis, Sondors (lettek)
lövések/gólok: 53/37 (70%), illetve 45/24 (53%)
gólok hétméteresből: 5/4, illetve 1/0
kiállítások: 8, illetve 8 perc
Magyarország: Mikler – Gulyás 4, Szöllősi 2, Bodó 2, Lékai 4,
Balogh Zs. 1, Juhász 3. Cserék: Fazekas (kapus), Schuch, Ligetvári
1, Császár 9, Harsányi 1, Jamali 2, Zubai 2, Bánhidi 4, Ancsin 2.
Az ellenfél legeredményesebb játékosa Szadik al-Mosin volt hét
góllal.

Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-vb, C csoport, 5. forduló: Fehéroroszország –
Magyarország 27-25 (15-13)
Rouen, 3800 néző, vezette: Nacsevszki, Nikolov (macedónok)
lövések/gólok: 46/27 (59%), illetve 51/25 (49%)
gólok hétméteresből: 10/9, illetve 5/3
kiállítások: 4 perc, illetve 14 perc
Magyarország: Mikler – Zubai, Jamali 1, Császár 7, Ligetvári
1, Schuch, Juhász 7. Cserék: Fazekas (kapus), Balogh Zs. 2, Harsányi 1, Bánhidi 2, Lékai 1, Ancsin 1, Bodó 2, Gulyás
A fehérorosz válogatott két legeredményesebb játékosa Ivan
Brovka és Barjsz Puhovszki volt, akik egyaránt hatszor találtak a
kapuba.

Eredményjelző
* A csoport, 5. forduló: Oroszország – Brazília 28-24, Franciaország – Lengyelország 26-25, Japán – Norvégia 23-38. A csoport
végeredménye: 1. Franciaország 10 pont, 2. Norvégia 8, 3. Oroszország 6, 4. Brazília 4, 5. Lengyelország 2, 6. Japán 0.
* B csoport, 4. forduló: Macedónia – Spanyolország 25-29; 5.
forduló: Tunézia – Angola 43-34, Macedónia – Izland 27-27, Spanyolország – Szlovénia 36-26. A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 10 pont, 2. Szlovénia 7, 3. Macedónia 5, 4. Izland 4, 5.
Tunézia 4, 6. Angola 0.
* C csoport, 4. forduló: Szaúd-Arábia – MAGYARORSZÁG 2437, Fehéroroszország – Németország 25-31, Horvátország – Chile
37-22; 5. forduló: Chile – Szaúd-Arábia 25-26, Németország – Horvátország 28-21, Fehéroroszország – MAGYARORSZÁG 27-25. A
csoport végeredménye: 1. Németország 10 pont, 2. Horvátország
8, 3. Fehéroroszország 4, 4. Magyarország 4, 5. Szaúd-Arábia 2, 6.
Chile 2.
* D csoport, 4. forduló: Argentína – Egyiptom 26-31, Dánia –
Bahrein 30-26, Svédország – Katar 36-25; 5. forduló: Bahrein –
Argentína 17-26, Svédország – Egyiptom 33-26, Katar – Dánia 2932. A csoport végeredménye: 1. Dánia 10 pont, 2. Svédország 8, 3.
Egyiptom 6, 4. Katar 4, 5. Argentína 2, 6. Bahrein 0.
Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorolt.
A nyolcaddöntőben: Norvégia – Macedónia 34-24, Franciaország – Izland 31-25, Oroszország – Szlovénia 26-32, Brazília – Spanyolország 27-28. Lapzártánk után befejeződött mérkőzések:
Fehéroroszország – Svédország, MAGYARORSZÁG – Dánia, Németország – Katar, Horvátország – Egyiptom.
Helyosztók:
* a 21-24. helyért: Japán – Angola 37-26.
* a 17-20. helyért: Lengyelország – Tunézia 28-26.

majd Chilét hétfőn 34-29-re legyőzték.
A szaúdiak elleni mérkőzésen a
magyarok egy ideig tartották a percenkénti egygólos átlagot, de 7-1
után csaknem négy percig nem találtak be, a támadásban elkövetett
magyar hibák miatt pedig csökkent
a különbség (8-5). Javier Sabaté
szövetségi kapitány együttesének
védekezése a folytatásban sokkal
hatékonyabbá vált, a gyors ellenakciók pedig rendre góllal zárultak,
így a szünetre hét gólra nőtt az
előny (17-10). A második félidő
elején a szaúdiak kapus nélküli játékkal igyekeztek csökkenteni hátrányukat, de pontatlanok voltak,
így Gulyás Péter egy percen belül
kétszer is az őrizetlenül hagyott hálóba talált, Ancsin Gábor góljával
pedig tízre nőtt a különbség (2212). Ekkor felszabadultan kézilabdázott a magyar csapat, ami ezen a
tornán eddig hiányzott a játékából
(26-12). Később ismét csökkent a
tempó, de a fölényes sikert nem fenyegette veszély, sőt a hajrában tovább nőtt a magyarok előnye.
A fehéroroszok ellen már sokkal
nehezebb dolguk volt a magyaroknak, végül nem is tudtak mit kezdeni ellenfelükkel. 3-2-nél vezettek
először, de mint korábban, ezúttal
is sokat cseréltek, ezért a gyorsan
játszó ellenfelüket nem tudták leszakítani. A játékvezetők miatt sem
volt könnyű dolguk, mert szinte
végig meglehetősen egyoldalúan
ítéltek kiállításokat és hétmétereseket Javier Sabaté szövetségi kapitány együttesének kárára. Az egyre
gyarapodó magyar hibákat jól
használták ki a fehéroroszok, riválisuk legtöbbször magabiztosan értékesítette a lehetőségeit.
A második felvonás elején a fehéroroszok növelték előnyüket
(17-14). Juhász és Császár góljainak köszönhetően a magyarok nem
sokkal később az egyenlítésért támadhattak, és ez a 45. percben szívós munkával sikerült is (20-20)
nekik. A macedón bírópáros döntéseinek segítségével ismét ellépett a
fehérorosz együttes (24-22), amely
jó kapusteljesítménnyel megőrizte
előnyét.

Csak a játszmák voltak szorosak

Bálint Zsombor
Három szettben maradt alul a Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabdacsapata a
bajnoki rangsorban meglepetésre második helyen álló Bákói Ştiinţától. Ha játszmát nem is
sikerült nyerni, ezen belül azonban viszonylag
szorosra sikerült a találkozó, különösen a második szett, amelyet a vendégek minimális különbséggel nyertek meg.
Nagy lendülettel kezdte a találkozót a Medicina, amely 7-2-re is vezetett az elején, Bákó
azonban nagyon gyorsan, már 9-9-nél utolérte,
s innen lassan öt pontra (12-17) is elhúzott.
Nem volt azonban vége, mert 19-19-re egyenlített Predrag Zucović csapata, de a játszma
záró labdamenetei ismét Bákónak kedveztek.

A második játszmában hosszú ideig kiegyensúlyozott maradt az eredmény, de többször vezetett a Medicina, amelynek négy
pontja is volt 15-11-nél, de 20-18 után ismét
kiengedte a kezéből az irányítást. 21-24-ről két
labdamenet a házigazdáké volt, az egyenlítés
azonban elmaradt.
A harmadik szettet Bákó irányította az idő
legnagyobb részében, végig tartva az 1-4 pontos előnyét. A marosvásárhelyi csapat a 9.
helyről várja a folytatást, amely lényegesen
lentebb van, mint amihez a csapat az utóbbi
években szoktatott, de a teljesítményt hűen
tükrözi. A CSU Medicina a következő bajnoki
mérkőzését is hazai pályán játssza, azonban a
Dinamo elleni találkozót nem szombaton,
hanem pénteken 18 órától rendezik, a közvetítő DigiSport kérésére.

A második negyedben
elvesztődött a Sirius

most Gregory 19 ponttal feledtette
az előző meccs nulla pontját,
McCune volt az, aki csupa negatívummal írta be magát a statisztikába.
A belföldiek közül egyiknek sem
ment igazán a játék, különösen Lovásznak nem, Mészáros viszont
nyolc ponttal a saját átlaga fölött
teljesített. Kicsit meglepő, hogy Gál
Emese egyetlen percet sem kapott,
holott szükség lehetett volna a tripláira.
Ha a dobóhatékonyság összességében (mínusz a második negyed)
kiegyensúlyozottnak mondható, a
lepattanók aránya (26-45) beszédesen jelzi, hogy miért nem volt esélye a Siriusnak a győzelemre.
A Sirius szombaton a Galaci
Phoenixet fogadja, amely hasonló
képességű csapat, mint Szatmárnémeti, tehát akár legyőzhető is, de a
lepattanózáson és a védelem összehangolásán mindenképpen javítani
kell ahhoz, hogy ez megvalósítható
legyen.

Bálint Zsombor

Nem jött össze a siker a Marosvásárhelyi Sirius női kosárlabdacsapatának a Szatmárnémeti CSM
elleni találkozón sem. Pedig nagy
szükség lett volna a pontokra, ha el
szeretnék kerülni az elméletileg kiesést jelentő utolsó előtti helyet,
azonban ezen a mérkőzésen is bekövetkezett, ami eddig szinte minbajnokin.
A
második
den
negyedben „kikapcsolt” a csapat,
védelemben megbabonázva nézte a
vendégeket, amint sorozatban szerzik a pontokat, támadásban mezőnyből pedig 18%-kal dobott, ami
egy gyerekcsapatnak sem válik a dicsőségére. A 2-21-es parciális önmagáért beszél.
Aztán a negyedik negyedben mínusz húszról kapaszkodott vissza
Steff Zakariás csapata mínusz hétre,
és már-már felcsillant a fordítás reménye, azonban Orosz triplája gyakorlatilag lezárta a meccset,
különösen, hogy az idő foRanglista
gyásával a marosvásárhelyi
1. Sepsisztgy.
15/1
játékosok dobásai egyre elsietettebbé és pontatla12/4
2. Brassó
nabbá váltak.
3. Kolozsvár
11/5
A Sirius legjobbja ezút4. Târgovişte
11/4
tal is Cherise Daniel volt,
5. Galac
8/8
bár néha jelentősen elma7/9
6. Szatmárnémeti
radt korábbi önmagától.
7. Arad
6/10
Robinson a kezdeti jó teljeAlexandria
5/10
8.
követően
sítményeket
9.
Sirius
3/13
lassan elveszítette vezér10. Jászvásár
1/15
egyéniség státusát, és ha

1. Balázsfalva
2. Bákó
3. Târgovişte
4. Bukaresti CSM
5. Dinamo
6. Lugos
7. Jászvásár
8. Karácsonkő
9. CSU Medicina
10. Piteşti
11. Galac
12. Craiova
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31
28
27
26
24
23
22
20
19
17

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 16. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – Szatmárnémeti CSM 81:91 (18-20, 11-26, 28-27, 24-18)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Dragoş
Stan (Bukarest), Ionuţ Moraru (Kolozsvár), Lavinia Gheorghe (Bukarest). Ellenőr: Constantin Ioan (Bukarest).
Sirius: Daniel 25 (3), Gregory 19 (4), Robinson 13 (1), Laudermill
11 (1), Mészáros 8, Lovász 5 (1), McCune, Radu, Alina Pop.
Szatmárnémeti: Reed 25, Baltić 25, Orosz 21 (3), Tavić 10 (2),
Batey 8, Adina Pop 2, Szmutku, Tarţa.
A női kosárlabda Nemzeti Liga 16. fordulójának további eredményei: Brassói Olimpia – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 71:74,
CSBT Alexandria – Kolozsvári U 92:98, Aradi ICIM – CSM Târgovişte 72:69, Galaci Phoenix – Jászvásári Poli 83:55.
Papírforma-eredmények a férfiaknál, egy megjegyzéssel
Csak hosszabbításban győzött a Lee Cristopherrel megerősített
SCM SCU Craiova otthonában a bajnok Nagyvárad (82:87) a férfikosárlabda Nemzeti Liga 17. fordulójában. Az alsóházban tanyázó
házigazdák kis híján megszerezték a játéknap egyetlen meglepetését, miután a többi mérkőzésen papírforma-eredmények születtek:
Nagyszebeni CSU – Bukaresti Dinamo 87:61, Nagybányai Municipal Olimpic – Kolozsvári U 62:91, Bukaresti Steaua CSM – Galaci
Phoenix 94:81.
A Maros KK tegnap lapzárta után Temesváron vendégszerepelt,
a helyi KK ellenfeleként.
A marosvásárhelyi csapattal kapcsolatos hír, hogy múlt héten ötödik mérkőzését is elvesztette a FIBA-kupában. A török Gaziantep
otthonában maradtak alul a Tigrisek 100:79 arányban. A marosvásárhelyi csapat a következő játékosokat szerepeltette ezen a mérkőzésen: Mohammed 23 pont (3), Popescu 14 (4), Gajovic 12 (1),
Andrei 11 (3), Djapa 10 (1), Kalve 9 (1), Sánta, Cioacătă, Engi.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
10
8
7
4
5
4
4
4
1
0

Ranglista
1
0
0
2
2
2
0
0
1
1
0
1

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 14. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bákói Ştiinţa 0:3 (20:25,
23:25, 21:25) Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok. Vezette: Bogdan Stoica (Bukarest), Cristian
Şanta (Kolozsvár). Ellenőr: Mihai Ioanovici (Bukarest).
Medicina: Pucarević, Buterez, Rusu, Varga, Klarić, Iancu (Cauc, Petra, Teianu, Babaş, Dobrice-

1
1
0
1
1
1
1
2
0
0
1
1

0
2
3
2
3
6
7
7
8
8
11
11

38:6
32:12
32:12
33:15
30:17
21:26
19:24
19:28
17:26
16:28
6:37
6:38

36
31
30
29
26
17
16
14
14
14
4
3

anu). Liberó: Molnar (Arniceru).
Bákói Ştiinţa: Zburova, Cazacu, Faleş, Perović,
Rogojinaru, Otašević (Bălţatu, Moişa, Radu). Liberó: Manu (Albu).
A 14. forduló további eredményei: Bukaresti Dinamo – Balázsfalvi Alba Volei 0:3, Karácsonkői
Unic – Lugosi CSM 3:1, Bukaresti CSM – Craiovai
SCMU 3:1, CSM Târgovişte – SCM Piteşti 3:0, Galaci CSU – Jászvásári Penicilina 2:3.
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Trump beiktatása

Mostantól Amerika érdekei számítanak
mindenekelőtt

Mostantól Amerika érdekei
számítanak mindenekelőtt –
ígérte a pénteki hivatalos beiktatását követően mondott
beszédében Donald Trump,
az Egyesült Államok 45. elnöke.

Kevesebb, mint húszperces beszédében az új, republikánus párti
amerikai elnök egyfajta politikai
programot vázolt fel. Leszögezte: a
mostani hatalomátadás nem szokványos, a hatalmat – mint fogalmazott – Washingtontól visszaadják a
népnek.
Miután megköszönte demokrata
párti elődjének, Barack Obamának
és feleségének az átmeneti időszakban nyújtott segítőkész támogatást,
meggyőződését fejezte ki, hogy az
amerikaiak összefognak, és együttes erővel újjáépítik Amerikát.
Amerikában a politikusok jól éltek,
de közben az emberekről megfeledkeztek – mondta, kifejtve, hogy
az elit győzelmei nem az emberek
győzelmei voltak, s amíg „az elit
ünnepelt országunk fővárosában,
addig szerte az országban a küszködő családoknak nem volt okuk
ünneplésre”.
Trump a beszéd elején nem azt a
választási kampány idején többször
elhangzott kijelentését ismételte
meg, hogy „ismét naggyá tesszük
Amerikát” – erre csak beszéde
végén tért vissza –, hanem azt

hangsúlyozta, hogy mostantól
Amerika érdekei mindennél
előbbre valók lesznek, döntéseinek
alapja az lesz, mi az előnyös az országnak. Azon munkálkodik majd,
hogy Amerika „újra győztes legyen”, s ehhez egyszerű módszert
ajánl: mindenki termeljen amerikai
terméket, vásároljon amerikai árut és
alkalmazzon amerikai munkaerőt.
Felsorolta, hogy szerinte milyen
területeken van szükség változtatásokra. Ezzel kapcsolatban utalt
arra, hogy az amerikai városokban
bűnbandák garázdálkodnak, a bűnözés túl sok emberéletet követelt,
a középosztály elszegényedett, az
infrastruktúra leromlott, miközben
az Egyesült Államok dollármilliárdokat költött külföldön. „Más országokat tettünk gazdaggá” –
fogalmazott, hangsúlyozva, hogy
az Egyesült Államok más országok
hadseregeit finanszírozta, miközben Amerikában munkahelyek
szűntek meg, gyárakat zártak be.
Hozzátette: ez már a múlté, új vízió
szerint kormányozzák majd az országot. „Eljött a cselekvés ideje” –
hangsúlyozta.
Az új elnök kitért arra is, hogy
Amerika nem akarja ráerőltetni a
saját értékrendjét másokra. Azt
ígérte, hogy egyesíti, összefogásra
sarkallja majd a világot a radikális
iszlám ellen, és fontosnak tartotta
leszögezni azt is, hogy az amerikai

patriotizmusban nincs helye az előítéletnek.
Beszéde végén ismét visszatért a
teendőkre, s – a választási kampányában elhangzottakhoz hasonlóan
– óriási infrastrukturális beruházásokat, új utakat, repülőtereket és vasútvonalakat ígért. Hangsúlyozta azt
is, hogy készen áll figyelmet és erőforrásokat fordítani a világűr kutatására, az orvostudomány fejlesztésére, új technológiák és erőforrások alkalmazásának elősegítésére.
„Minden lélegzetemmel értetek
fogok harcolni, és soha, de soha
nem okozok nektek csalódást” –
ígérte honfitársainak az Egyesült
Államok új elnöke.
A beiktatási ünnepség előtt
Trump-ellenes tüntetők autókat és
kirakatokat törtek össze Washington belvárosában. Betörték a Bank
of America egyik irodájának ablakait, megrongáltak egy McDonald’s gyorséttermet és egy
Starbucks kávézót, valamint parkoló autókat is összetörtek. Többen
a rohamrendőrökkel is összecsaptak, mintegy 50 embert őrizetbe is
vettek a hatóságok. Két rendőr
könnyebben megsérült, és több
rendőrségi járművet is megrongáltak. A rendőrök paprikaspray-t vetettek be a tüntetők ellen, és
nagyjából másfél órával a beiktatás
előtt sikerült szétoszlatni a tiltakozókat. (MTI)

Több százezren a washingtoni nőtüntetésen

Több százezer Trump-ellenes
tüntető részvételével szombat délben nagygyűléssel
kezdetét vette a Nők Menete
elnevezésű washingtoni demonstráció.

A különböző nőjogi szervezetek
és csoportok által szervezett megmozdulásra az Egyesült Államok
több szövetségi államából érkeztek
résztvevők az amerikai fővárosba.
A tüntetők szombat délelőtt a Capitolium előtti hosszú téren, a Mallon
gyülekeztek, sokan Hillary Clinton
vesztes demokrata elnökjelöltet tá-

mogató táblákat tartottak a kezükben, mások Trump-ellenes jelszavakat skandáltak, de a legtöbben az
abortusz jogának megtartása mellett síkra szálló táblákat emeltek a
magasba. Akadtak olyanok is, akik
a klímaváltozás elleni küzdelem
fontosságáról beszéltek amerikai
televíziós tudósítóknak. A sokféle
céllal érkező tüntetőket egyetlen
dolog tartja össze: a Trump-ellenesség. Hillary Clinton, akit egyes
– a közösségi médiában keringő –
információk szerint a szervezők
nem hívtak meg a megmozdulásra,

szombaton reggel Twitter-üzenetben biztosította támogatásáról a
tüntetőket, s azt írta: „Köszönet,
hogy kiálltok, felemelitek szavatokat, és meneteltek az értékrendünkért”. A tüntetés szervezőbizottsága szombaton nyilatkozatot adott ki, amelyben leszögezte: „A választási kampány
retorikája sokunkat sértett és fenyegetett. A nők menete azt az
egyértelmű üzenetet küldi új kormányzatunknak és a világnak is
már az első napon, hogy a női
jogok emberi jogok”. (MTI)

Az első elnöki rendelet

Donald Trump pénteken este aláírta az első elnöki
rendeletet arról, hogy kormánya a Barack Obama által
előterjesztett, megfizethető ellátásról szóló, a republikánusok körében Obamacare-nek nevezett törvény
visszavonásán dolgozik, s az új törvény megszületéséig
könnyítéseket rendelt el. A rendelet a szövetségi államok egészségügyi tárcavezetőihez és egészségügyi intézményeihez is szól. Felkéri őket, hogy mindaddig,
amíg nem születik meg az új egészségbiztosítási törvény, könnyítsenek a biztosítottak, az egészségügyi
szolgáltatók és a biztosítók helyzetén, „szabadítsák
meg őket attól a tehertől, amelyet a még jelenleg hatályos Obamacare jelent”. Reince Priebus, a Fehér
Ház kabinetfőnöke szintén memorandumot küldött a

szövetségi államok illetékeseihez, s elrendelte, hogy
fagyasszanak be minden új vagy függőben lévő szabályozást. A feljegyzésben Priebus leszögezte: a befagyasztás azt a célt szolgálja, hogy Donald Trump
kinevezettjeinek vagy jelöltjeinek „lehetőségük legyen
áttekinteni bármilyen új vagy éppen csak elindított szabályozást”. Az elnöki rendelet mentesítést ad sürgős
helyzetekben: amikor egészségügyi, biztonsági, pénzügyi vagy nemzetbiztonsági okokkal összefüggő különleges helyzet alakul ki. A jelenleg hatályos
egészségbiztosítási törvényt vagy annak egyes részleteit
csakis a kongresszus vonhatja vissza, ám az egyes államok illetékes szervei könnyítéseket léptethetnek életbe
a törvény egyes cikkelyeinek végrehajtásakor. (MTI)

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA)
leköszönő igazgatója – szavai szerint – „mélységesen
szomorú és dühös” Donald Trump elnökre azért, amit
látogatásakor mondott. John Brennan szóvivője útján
nyilvánosságra hozott közleményében kifejtette: „Donald Trumpnak nagyon szégyellnie kellene magát”.
Szerinte ugyanis Trump elnök túl sokat beszélt önmagáról és túlságosan is magasztalta magát.
Donald Trump – aki Mike Pence alelnökkel együtt
tett látogatást a CIA Virginia állambeli Langley-ben
lévő központjában szombaton – látogatásakor elöljáróban támogatásáról biztosította a CIA munkatársait.
Ezt követően hosszasan azt fejtegette, hogy hányan
voltak a pénteki beiktatási ünnepségen, miképpen számolt be erről „a tisztességtelen média”, amely szerinte
a valósnál kevesebb jelenlévőről tudósított. A hírszerzőknek hangsúlyozta, hogy „ezer százalékig mögöt-

tetek állok”. Majd hozzátette: „annak oka, hogy éppen
ide látogattam először, az az, hogy háborúban állok a
médiával. A földkerekség legtisztességtelenebb emberei között vannak. Igaz? És valamiképpen azt a benyomást keltették, mintha nekem vitám lenne a
hírszerzői közösséggel”.
Trump gyors vizitjét egyes elemzők azzal magyarázták, hogy az elnök feladatai között elsőként szerette
volna helyreállítani a hírszerzés és közte lévő rossz viszonyt. Érkezésekor Meroe Park, aki az átmenti időszakban irányítja az ügynökséget, rövid köszöntő
beszédében hangsúlyozta is: „a CIA viszonya a mindenkori elnökkel alapvető fontosságú a nemzet ereje
és biztonsága számára”. Válaszában Mike Pence –
még mielőtt Trump beszélni kezdett volna – az új adminisztráció teljes támogatásáról biztosította a hírszerzői közösséget. (MTI)

A CIA leköszönő igazgatója „dühös”

Szomorú szívvel emlékezünk január 23-

án KISS-NAGY SÁNDORRA halálának 2.

évfordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

Még fáj, ez örökké így is marad, de min-

dig velünk leszel.

Felesége, lányai és családjuk. (58550)

A hirdetési rovatban megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!
JÓKÍVÁNSÁG
Marosvásárhelyre, a Hídvég
utcába drága szüleimnek,
INŢA
IOANNAK
és
feleségének,
ANNÁNAK
házasságuk 63. évfordulója
alkalmából kívánunk jó
egészséget és hosszú
életet. Szerető gyermekük,
Jóska és családja. Éljetek
sokáig! (58447)

Emlékeztetni szeretném mind-

azokat, akik ismerték, szerették

és tisztelték GÁL DEZSŐT, a

drága jó férjet és édesapát, hogy

ma, január 23-án van halálának

18. évfordulója. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes! Emlé-

két kegyelettel őrzi felesége, Éva,

leánya, Emese és veje, Levente.
(58547)

ELHALÁLOZÁS
Mély megrendüléssel és fájdalommal búcsúzunk a drága test-

vértől,

BÉLTEKI ISTVÁNTÓL.

ADÁSVÉTEL
TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(58490-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(58490-I)

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58443)

MEGEMLÉKEZÉS

Emléked legyen áldott! Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki.
Fájó szívvel emlékezünk január
23-án drága férjemre, a marosvásárhelyi SZÁNTÓ SÁNDORRA
halálának első évfordulóján. Emlékét őrzi gondos felesége, Kati,
szerető leánya, Tünde, veje, Levi
és unokája, Norbi. Nyugalmad legyen csendes! (58489-I)

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Bálint

Rozália

(58560-I)

és

családja.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett édesanya, anyós, nagy-

mama, dédnagymama, anyatárs,

a marossárpataki születésű
BIRÓ MARGIT

szül. SZABADI MARGIT
marosvásárhelyi lakos

életének 80. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése

2017. január 23-án 13 órakor lesz

a marosszentgyörgyi temetőben.
A gyászoló család. (58559-I)

Szomorú szívvel, a mennyei ta-

lálkozás biztosságában búcsú-

zom igaz, jóságos társamtól,
HEGEDŰS EMÍLIÁTÓL
(Pintyő)

aki életének 83. évében 2017. ja-

nuár 19-én 22.30 órakor elhunyt.
Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szép
emléked.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagytatára, a szentháromsági SZABÓ
DOMOKOSRA halálának 8. évfordulóján. Emlékét őrzi lánya, Rózsika, férje, István, két unokája:
Örs és Botond. (58545)

Temetése folyó hónap 24-én 14

órakor lesz a római katolikus te-

metőben.

Székely József. (58558-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a drága,

szerető nagynénitől,

PINTYŐTŐL.

Nyugodj békében!

Enikő és családja. (58558-I)

Szomorúan és ugyanakkor szeretettel emlékezünk kedves kollégánkra, HUNYADI ATTILÁRA,
aki már egy éve hogy nincs közöttünk… A Jóisten nyugtasson
békében, „Madár”! (sz-I)

Fájó szívvel búcsúzunk
PINTYŐTŐL.

A Péterfi család. (58558-I)
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Azok figyelmébe, akiknek lejárt
a személyi igazolványuk!

A Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatal adatai
szerint 570 személynek lejárt a személyazonossági igazolványa, illetve 221 kiskorúnak, aki betöltötte 14. évét, nincs személyazonosságija. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az érvényben levő
törvénykezés alapján mindenki, akinek lejárt/nincs személyi igazolványa, köteles 15 napon belül újat kérni.
Bővebb felvilágosítás a 0265/250-391-es telefonszámon, személyesen a Călăraşilor utca 26–28. szám alatt hétfőtől péntekig 8.30–16.30
óra között, vagy a www.tirgumures.ro weboldalon.
Claudia Trif ügyvezető igazgató

Felszólítás

a gazdátlan vagy Marosvásárhely
köz- és magánterületein elhagyott
gépjárművekkel kapcsolatosan

A 421/2002-es törvény 6. cikkelye 2. fejezetének megfelelően,
amely a gazdátlan, az állam vagy a közigazgatási egységek köz- vagy
magánterületein elhagyott gépjárművek jogi helyzetére vonatkozik,
valamint a 156/2003-as kormányhatározat 6., a 421/2002-es, a gépjármű törvényes tulajdonosának azonosítására vonatkozó törvény
alkalmazási normáiról szóló cikkelye szerint, a közvélemény tudomására hozzuk a legalább egy éve köz- vagy magánterületen hagyott
gazdátlan gépjárművek listáját, amelyet Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalában is kifüggesztünk:
1. VW PASSAT, fekete színű, rendszáma MS-03-BWO, közterületen
hagyva, az 1918. December 1. út 281.
szám alatt, a tömbház mögötti parkolóban

2. HYUNDAI, kék, BH-056208 rendszámú, közterületen hagyva, az 1918.
December 1. út 281. szám alatt, a tömbház mögötti parkolóban

1.

3. VW GOLF, fehér, rendszáma: MS10-GDM, közterületen hagyva, a Koós
Ferenc utca 1. szám alatt (a napipiac bejáratánál található parkolóban)

5. LANCIA, szürke színű, rendszáma:
GHJ-355, közterületen hagyva, az 1848.
út 52. szám alatt (a tömbház előtti parkolóban)

7. FORD MONDEO, szürke, rendszáma:
BN-044259,
közterületen
hagyva, az Ágacska utca 4. szám alatt
(a tömbház melletti parkolóban)

8. Dacia Papuc, fehér színű, rendszáma: MS-11-EVV, közterületen
hagyva, a Jeddi út 19. szám alatt (tömbház előtti parkoló).

Pontosítjuk, hogy a 156/2003-as kormányhatározat előírásainak értelmében
azok a gépjárművek, amelyeket elszállítottak a közterületről, és amelyekre a
jogos tulajdonosok nem tartanak igényt,
a felszólítás megjelenésétől eltelt 30 nap
lejárta után polgármesteri rendelettel a
közigazgatási egység magántulajdonába
kerülnek, és a 421/2002-es törvény 8.
cikkelyében előírtaknak megfelelően értékesítik.
Amennyiben a tulajdonosok nem reagálnak erre a felszólításra, a gépjárműveket elszállítják a közterületről, és az
esetleges visszaszolgáltatás a 156/2003as kormányhatározat 15/2. cikkelyének
megfelelően történik, a 2.000 lejes büntetés, valamint a gépjárművek elszállításának és raktározásának
illetéke
kifizetése után.
Valentin-Constantin Bretfelean
ügyvezető igazgató

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZ munkaerőt
keres SZÍNPADI DÍSZLETMUNKÁS állás betöltésére. Jelentkezni
lehet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház humánerőforrás-osztályán
hétköznap 10-15 óra között. További információk a következő telefonszámokon: 0365/806-862 (113-as mellék), 0265/219-261. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba.
Önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe beadhatják. (18470-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott
SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59259)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)

A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ
FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám
alatt. (sz.-I)
A ROBY BÁR ELADÓT alkalmaz. Tel. 0742-084-344. (18466-I)

ALKALMAZUNK C+E jogosítvánnyal rendelkező GÉPJÁRMŰVEZETŐT nemzetközi szállításra fix bérrel. Érdeklődni lehet a
0755-536-934, 0740-907-069-es telefonszámokon. E-mail-cím:
memytrans@yahoo.com (58511-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz előnyös feltételekkel. Tel.
0744-692-873, 0747-048-464. (18480-I)

AZ INTERSOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI CÉG PROGRAMOZÓKAT keres az Archicad szoftvertermék fejlesztéséhez. Az
állással
és
a
munkával
kapcsolatos
részletek
a
www.intersoftstudio.com honlapon találhatók. (18483-I)

CÉGÜNK ÉLELMISZERIPARBAN JÁRTAS MÉRNÖKÖT keres
gyártás elkezdéséhez. Érdeklődni a 0751-138-177-es telefonszámon
vagy pedig önéletrajzokat az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre
várunk. (sz.)

2.

4. FORD, fehér, rendszáma: MS-22RED, közterületen hagyva, a Kárpátok
sétány 47. szám alatt (a tömbház mögötti
parkolóban)

6. PEUGEOT, fehér, rendszáma: NT069628, közterületen hagyva, az 1918.
December 1. út 243. szám alatt (a tömbház előtti parkolóban)

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.
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4.

5.

6.

7.

8.

A Maros Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett tanfolyamok

Február 6 – 17. között, 16 órától: közbeszerzési szakértő (40
óra)
Február 27 – március 24. között, 16 órától: munkavédelmi
szakfelügyelő (40/80 óra)
Március 1 – április 18. között: tűzmegelőzési és oltási feladatokkal megbízott műszaki személyzet (136 óra)
Március 28 – április 18. között, 16 órától: projektmenedzser
(60 óra)
Május 9 – 30. között, 16 órától: humánerőforrás-felügyelő/referens (40 óra)
Június 5 – 16. között, 16 órától: oktatóképző (40 óra)
Június 12 – július 18. között, 16 órától: polgári védelmi felügyelő (136 óra)
Szeptember 4 – 15. között, 16 órától: környezetvédelmi felelős
(50 óra)
Szeptember 11 – október 20. között, 16 órától: kereskedelmi
dolgozó (120 óra)
Október 3 – 24. között, 16 órától: humánerőforrásfelügyelő/referens (40 óra)
November 1 – december 15. között: tűzmegelőzési és oltási feladatokkal megbízott műszaki személyzet (136 óra)
Fontos! A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív
tagjai mindenik tanfolyam esetében 5–20%-os kedvezményben
részesülnek, a csatlakozás függvényében.
Bővebb felvilágosítás és feliratkozás hétfőtől péntekig
8-16 óra között a kereskedelmi kamara székhelyén, Marosvásárhely, Városháza utca 1. szám, vagy a 0265/269-218-as telefonszámon, fax: 0265/269-219, e-mail: cursuri@cciams.ro,
ancagiurgiu@cciams.ro
Kapcsolattartó: Anca Giurgiu.

Várjuk önöket!
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Marosvásárhely municípium

versenyvizsgát hirdet megüresedett állások
betöltésére a virágkertészetet, parkokat
és zöldövezeteket kezelő osztályra

Az állást olyan jelentkezők tölthetik be, akik eleget tesznek a 2011. évi 286-os, utólagosan módosított és kiegészített kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak.
• egy munkás
Követelmények:
– középfokú végzettség
– B és C kategóriás hajtási jogosítvány
– legalább 5 év tapasztalat
– láncfűrésszel való munkában szakképzettség
• egy munkás
– általános iskolai végzettség
– I. fokozatú villanyszerelői képesítés
– legalább 10 év gyakorlat a szakmában
• egy munkás
– középfokú, mezőgazdasági líceumi végzettség
– virágkertészi képesítés

A versenyvizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2017. február 7-én 12 óra – a dossziék benyújtásának határideje
– 2017. február 15-én 10 óra – gyakorlati vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a weboldalon tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán vagy a székhelyen:
Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester

Már foglalható a 2017-es nyári vakáció!
Bulgária:

Albena

• Jelentős előfoglalási kedvezmények
• Új szállodák!
• Foglalás minimális előleg-befizetéssel!

JANUÁRRA

8.

