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Szépek és csúfak

Hagyomány és felnőtté válás

A Művészeti
Egyetem
kitárja kapuit

Az eseménysorozat keretében bemutatkoznak a színész, bábszínész, rendező, teatrológia, látványtervező,
multimédia és zenepedagógia szakos
hallgatók és oktatók.

____________2.
Készülnek a székely szabadság
napjára

Szombaton délután a Kultúrpalota kistermében tartott ülésén „a marosszéki
székely közösségtudat megerősítése,
a marosszéki hagyományok felelevenítése érdekében” Marosszék Székely
Tanácsa elfogadta a tanács címerét.
Szó volt a március 10-i előkészületekről és javaslat hangzott el az SZNT elnöke személyére.

____________4.
Farsang farkán (1.)

Az európai népek többségének körében a farsangi időszakban évszázadokon át minden társadalmi réteg és
korcsoport megtalálta az életöröm, a
jókedv, a játék megnyilvánulásának
egyéni és közösségi lehetőségeit.

A farsang hagyományos ünnep a kibédi ifjak életében. A férfivá válást szimbolizálja. Különleges farsang, máshol farsangtemetéssel, bábuégetéssel ünneplik, a kibédi farsang
pedig a lakodalomról szól. 25-30 fiatal vállalja fel az eseményt. Érdekessége, hogy csak katonaság előtti ifjak vehetnek részt, öltözhetnek be – magyarázta Barabási Attila,
a Maros Művészegyüttes igazgatója szombaton Kibéden, miközben körülöttünk a fiatalok vidáman pattogtattak az
ostorral.

Mózes Edith

24. Bocskai Napok

Fotó: Nagy Tibor

Régebb a szervezők mindig azok a fiatalok voltak, akiket besoroztak.
A farsang két részből áll: vannak szépek és csúfak. A szépek azok, akik
szépen, rendezetten mennek – vőlegény, menyasszony, fehér bojér, piros
bojér, a párja, a huszár és a párja. A főszereplő a fehér bojér, a vőlegény,
mellette a menyasszony. A piros bojér és a párja, a huszárok, a két lovas,
valamint a két bekérő – akik lakodalomba hívják a falu népét – és a pénzszedők mellett mennek a csúfak, a két koldus, valamint az ostorosok.
A koldusok egész nap gyűjtögetnek, és amit begyűjtenek, abból készül
este az ünnepi vacsora. Akár két-három vacsorára való is összegyűl. A
koldusok általában szalonnát, kolbászt, pityókát, süteményt, bort kapnak.
(Folytatás a 2. oldalon)

Nyárádszereda mint a Nyárádmente központja

Színes kulturális programsorozattal ünnepelték Nyárádszeredában
a
24.
alkalommal
megszervezett Bocskai Napokat.
A
rendezvény
bizonyítéka
annak, hogy a múlt és a hagyományok előtt fejet hajtanak, de
a jelenbeli értékeket is becsülni
tudják.

Menyhárt Borbála

Amint lenni szokott, ezúttal is együtt
ünnepeltek a szeredaiakkal az Aszód,
Hajdúdorog, Szerencs, Mór és Zalaegerszeg testvértelepülésekről érkező
vendégek, akikkel szoros barátságot
ápolnak a helybéliek. A Bocskai Napokon a magyar miniszterelnökség
nemzetpolitikai államtitkárságának köszöntőjét dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott tolmácsolta.
A hét végi háromnapos rendezvénysorozat egyik színes mozzanataként
Hagyomány és megújulás a nemezművészetben címmel a nyárádszentsimoni
Mihály Eszter képzőművész egyéni

tárlata nyílt meg a szeredai művelődési
otthonban. A fiatal művész kézügyességét és fantáziáját dicsérő, ízléses darabokkal állt a közönség elé.
Hagyományos, ősi technikával és mintavilággal készült kirgiz, türkmén mintájú nemeztakarók, ülőlapok és a
selyem-nemez „összeházasításából”
született kelmék, sálak, mellények, táskák, fejfedők kerültek bemutatásra.
Elismerés a legügyesebb
„kuruttyolóknak”
A Bocskai Napok kiváló alkalom
volt arra, hogy ünnepélyes keretek között elismerő oklevéllel értékeljék
azoknak a gyerekeknek a teljesítményét, akik a Kurutty kisiskolás vetélkedőn, valamint az óvodásoknak szánt
Kiskurutty Játéktanoda általános műveltségi versenyen jól szerepeltek, illetve köszönetet mondjanak azoknak a
lelkes pedagógusoknak, akik fáradságot nem kímélve, sok esetben szabadidejüket is erre áldozva azon
munkálkodnak, hogy a tananyag mellett
a gyerekekben rejlő készségeket fejlesszék, és kreativitásra ösztönözzék őket.

– Tudott dolog, hogy a nevelő, tanító
egész életre szóló példát ad, egy olyan
új világot nyit meg emberségben és tudásban, amit a gyermek soha el nem felejt. Boldog vagyok, hogy iskolánkban
ilyen példaadó pedagógusok oktatnak.
Hiszem, hogy igaz embereket nevelnek
a társadalomnak, akik megállják a helyüket az életben. És remélem, hogy
évek múltán itthon építenek majd otthont, a Székelyföldön, Erdélyben, figyelve Bocskai intésére: „Erdély
megléte legerősebb pajzsa a mi nemzetünk fennmaradásának, abból várhatjuk
tán örökös megtartását egész nemzetünknek” – fogalmazott Tóth Sándor
polgármester, majd gratulált a pedagógusoknak, gyerekeknek és szülőknek
egyaránt.
A Kiskurutty Játéktanoda megyei
fordulójának tavalyi első helyezettjei:
Csiszér Tibor, Kiss Adrienn, László
Gergő, Varga Zselyke óvodások, akiket
Balogh Judit és Kádár Ica óvónők készítettek fel.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Szerencse,
Rašič a neved

Drámai hajrában, egyetlen pont különbséggel veszítette el a Romániakupa döntőjét a Marosvásárhelyi
Maros KK férfikosárlabda-csapata,
amelynek ez az ötödik második helye
öt év alatt.

____________9.

Szakítópróba

Bodolai Gyöngyi

Aggódik a munka- és családügyi miniszter azokért a gyermekekért, akik szüleikkel együtt az utcán tüntetnek Bukarestben és a romániai nagyvárosokban. És nem is
akárhogyan teszi, már-már fenyegetésbe átcsapó aggodalmában pénzbírsággal riogatja a szülőket. Holott a lezser, a
humort sem mellőző, időnként zenés tüntetésen a gyermekek
láthatólag jól érzik magukat. És az sem mellékes, hogy a
friss levegőn töltik az estéjüket, ami kifejezetten egészséges,
ha nincsen nagyon hideg.
Ha viszont a miniszter asszonyba annyi aggodalom fér, a
marosvásárhelyi katolikus líceumba járó 400 gyermek miatt
is aggódhatna. November óta olyan lelki terrornak vetették
alá őket, ami Románia-szerte kevés gyermekkel történik
meg. Holott ők a legjobb tudásuk szerint a legjobb eredményre törekedtek, és a tanintézménynek egy év alatt sikerült az élre kerülnie, hiszen bel- és külföldi versenyeken,
vetélkedőkön szereztek előkelő helyezéseket. Karácsonyra
pedig olyan műsorral álltak a szülők elé, amilyen gazdag,
színvonalas előadást régebben működő, nagyobb, híresebb
tanintézményeinkben sem láttam korábban. Több mint ötventagú iskolai kórus, hangszeres zenészek, népi és társasági táncosok, modern táncot járó csoport, szavalók,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 18 perckor,
lenyugszik
17 óra 54 perckor.
Az év 51. napja,
hátravan 314 nap.

Ma ALADÁR és ÁLMOS,
holnap ELEONÓRA napja.
IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 50C

min. -20C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
9, 12, 6, 16, 3 + 6
NOROC PLUS: 8 0 7 6 3 5
34, 39, 20, 26, 36, 4

37, 30, 27, 38, 17, 45

SUPER NOROC: 8 1 8 8 3 1
NOROC: 7 6 5 7 8 7 7

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

A beteglátogatás korlátozása
érvényben van

A Maros Megyei Kórházban és a Megyei Sürgősségi Kórházban a megnövekedett légúti fertőzések miatt korlátozták a látogatási időt. A Maros Megyei Sürgősségi
Kórházban is az új rendelkezések értelmében kedden,
csütörtökön és vasárnap 14-16 óra között minden beteg
egy látogatót fogadhat, és kizárólag védőfelszerelésben
lehet belépni az osztályokra. Szombati napokon a sürgősségi kórházban nincs beteglátogatás.

Márton Evelin szerzői estje

Február 22-én, szerdán 18 órától a marosvásárhelyi G.
Caféban a Látó Irodalmi Játékok meghívottja Márton Evelin író. A Szalamandrák éjszakái című regény szerzőjével
Szabó Róbert Csaba, a Látó szerkesztője beszélget.

Őrhelyen gyújtott jeltüzek
– könyvbemutató

Február 21-én, kedden délután 5 órakor a szászrégeni
DIO Házban tart könyvbemutatót a Kemény János Közművelődési Társaság. Az Őrhelyen gyújtott jeltüzek c.
kötet szerzője Székely Ferenc, és születésnapi beszélgetéseket tartalmaz kortárs magyar írókkal, művészekkel,
jeles alkotókkal.

A férfi és a nő – előadás-sorozat

Február 23-án 17 órai kezdettel a marosvásárhelyi Bernády Házban a Kós Károly Akadémia soron következő történelmi előadás-sorozatára kerül sor A férfi és a nő
címmel. Előadó: Pető Andrea, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár.

Kirándulás Bálványosra

Az Erdélyi Magyar Baloldal február 25-én, szombaton kirándulást szervez Bálványosfürdőre, a disznótoros fesztiválra. Érdeklődni és feliratkozni a szervezet Dózsa György
u. 9. szám alatti székhelyén (I. emelet, 0744-928-299-es
telefonszám) hétfőtől péntekig 9-11 óra között lehet.

Kiskorúak futtatásáért állították elő

A rendőrök egy nyárádtői férfit és egy nőt állítottak elő, akiket azzal gyanúsítanak, hogy öt fiatal nő prostitúciójából
anyagi hasznot húztak. Február 16-án a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség bűnügyi osztálya egy ügyész kíséretében és a rendkívüli bevetések osztagának közreműködésével három házkutatást tartott olyan Maros megyei
személyek ingatlanaiban, akiket futtatás bűntettével gyanúsítanak. Egy 25 éves férfit és egy 23 éves nőt – mindketten nyárádtői illetőségűek – azzal gyanúsítanak, hogy
2016 augusztusa és 2017 februárja között öt nő prostitúcióját segítették elő, közülük hárman kiskorúak. A két gyanúsított szállást, ellátást biztosított a prostituáltaknak,
illetve interneten hirdették a szolgáltatásukat, ugyanakkor
a szállításukat is biztosították. A bevétel egy részét a futtatók kapták. A házkutatás nyomán elkoboztak egy személygépkocsit, amelyet, a feltételezések szerint, a kerítői
tevékenységből származó bevételből vásároltak. A gyanúsítottakat 24 órára előállították, kérve az előzetesbe helyezésüket.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

(Folytatás az 1. oldalról)
A vacsorát a farsangolók szülei készítik el, az édesanyák vagy a barátnők. A
vacsorára a farsangi bál alatt kerül sor.
A farsangi bálnak nincs semmiféle jellegzetessége, hagyományos bál, farsangi vacsora és mulatozás hajnalig.
A hagyomány régóta él Kibéden.
Barabási elmondta, az iskola levéltárában talált adatokat az 1800-as évek
végéről, hogy a helyi tanító farsangolást szervezett. Ezért valószínűleg már
a 19. század végén hagyománya volt,
a kommunista rendszer legnehezebb
éveiben is megtartották a fiatalok a farsangot.
„A felnőtté válási folyamatnak lehetnek a részesei, ellenkező esetben
nem tekintik igaziból érettnek magukat. Egy fiatalnak lehetősége van háromszor, négyszer, akár ötször is
öltözni – általában tizennégy évet betöltött fiatalok –, először szépeknek,
mert ahhoz, hogy csúf legyél, előbb fel
kell öltözzél szépnek, csak azután lehetsz ostoros.”
Nem kell félni, hogy nem lesz amit
az asztalra tenni
Délelőtt 10 órakor elindulnak az iskolától, és az esti lakodalomra hívják
a falu népét. A szépek között van vőlegény, menyasszony, a násznép, házról
házra járnak, a két vendéghívó megnyitja a kapukat, ahol beengedik őket,
ott megkínálják, ők pedig estére meghívják a háziakat. A pénzszedők jegyet
árulnak a bálra, ezzel már a bál szerve-
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zése is folyamatban van, és ez a bevétel biztosítja a kiadásokat a zenészek
kifizetéséhez vagy a vacsorához.
„Az emberek adakoznak, nem kell
attól félni, hogy nem lesz amit az asztalra tenni, de szomorú, hogy évről
évre kevesebben engedik be a farsangolókat. A mai rohanó világban az emberek nem figyelnek oda a
hagyományőrzésre, jó lenne, ha a falubeliek felismernék a jelentőségét, hogy
a falunak az erőssége a farsangolás,
ami Erdély-szerte ritka. Az ostorozás
és ez a fajta felvonulás nagyon hasonlít
a torockói farsangra, viszont ott bábuzás, égetés van, Sófalván is teljesen
különböző a farsang. Illyés égetését

tartják ott március elsején, hamvazószerdán, itt pedig húshagyókedd előtt
tartjuk a bált.”
Mégis optimista a hagyományőrzés
tekintetében, mert mint mondta, a fiatalok nagyon komolyan veszik. „Aki
januárban Kibéden jár, hallhatja, hogy
csattogtatnak a fiatalok, ami azt jelenti,
hogy készülnek a farsangra: fonják az
ostort. A farsang után leteszik az ostort, és egészen újévig nincs több
csattogtatás.” Véleménye szerint érdemes lenne odafigyelni rá a pedagógusoknak, a lelkésznek és az
elöljáróknak, hisz Kibéd egyik erőssége a farsang.

A Művészeti Egyetem kitárja kapuit

Február 20 – március 1. között kerül sor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Nyitott kapuk rendezvénysorozatára.
Az eseménysorozat keretében bemutatkoznak a színész,
bábszínész, rendező, teatrológia, látványtervező, multimédia és zenepedagógia szakos hallgatók és oktatók. Az érdeklődők több mint harminc ingyenesen látogatható
rendezvény – vizsgaelőadások, kiállítások, szakmai beszél-

getések, mesterkurzusok – révén betekinthetnek a szakmai
képzés kulisszái mögé.
A Nyitott kapuk programjaira szeretettel várnak mindenkit – aki pályaválasztás előtt áll, érdeklődik a művészet
iránt vagy kíváncsi a színin zajló folyamatokra – a Művészeti Egyetem Köteles Sámuel utcai főépületében, a Bolyai
utcában lévő Pálffy-házban, a Levél/Frunzei utcai Stúdió
2-ben, valamint a Yorick Stúdióban.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Kézdivásárhelyi
Városi Színház megduplázza marosvásárhelyi előadásainak
számát Kiss Csaba Skandináv lottó című kortárs vígjátékával. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Underground termében megtekinthető produkciót Kolcsár József
rendezésében vitték színre a kézdivásárhelyi művészek.
A Skandináv lottó című vígjátékban Kiss Csaba marosvásárhelyi származású, Magyarországon élő drámaíró egy
valós történetet, a skandináv lottó főnyereményét megnyerő
házaspár életének fordulópontját meséli el és gondolja tovább egy olyan világban, ahol a szerencse könnyen jelenthet balszerencsét. A produkció tehát az előzetesen
meghirdetett és már feltelt 19 órai kezdésű előadás előtt

február 23-án, csütörtökön 16 órától is megtekinthető lesz
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Underground termében. A szereposztás: Pech – Kiss László, Matild (Pechné),
Irma – Polgár Emília, Főnök Úr, Agg Pech – Lung László
Zsolt, Vili, Pubi – Orbán Levente, Fanni, Lány – Korodi
Janka. Díszlet/jelmez: Bajkó Blanka Alíz. Rendezte: Kolcsár József.
Jegyek válthatók a színház Kultúrpalotában működő
jegyirodájában (hétköznap 12-17.30 óra között, telefon:
0372-951-251) és a színházban működő jegypénztárban
(hétköznap 9-15 óra között és előadás előtt egy órával, telefon: 0365/806-865), online a www.biletmaster.ro honlapon. (pr-titkárság)

Marosvásárhelyen dupláznak a Skandináv lottóval

RENDEZVÉNYEK

A Női Akadémia idei első előadása
Lelkiállapotunk és személyiségünk tükre: a hangunk
minősége címmel szervezi meg idei első előadását a
marosvásárhelyi Női Akadémia február 22-én, szerdán 17.30-kor a Bernády Házban. Meghívott előadó:
dr. Gyéresi Júlia, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa, aki interaktív eszközökkel segít a
résztvevőknek megismerni és felfedezni önmagukat.

Folytatódik az Agrárakadémia

Február 25-én, szombaton zajlik a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) szervezésében a IV.
Agrárakadémia. A rendezvény farmlátogatással indul,
délelőtt 10 órakor a tejhasznú szarvasmarhákat tenyésztő nyárádszentlászlói Tak Agrozoot Kft., 11.30kor a húshasznú szarvasmarhákat tenyésztő
cserefalvi Agro Solutions Kft. farmját tekintik meg a jelenlevők. A látogatást követően 13 órakor a göcsi Vector vendéglőben kötetlen beszélgetés kezdődik,

melyen jelen lesz Bordi Kacsó Zsolt, a Maros megyei
Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség
(APIA) aligazgatója is.

Bélyegkiállítás és régiségvásár

Február 25-én 7.30–14 óra között a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Művelődési Házban bélyegkiállítás és régiségvásár lesz. A vásáron antik
tárgyakat, pénzérméket, kitüntetéseket és egyéb
gyűjteményeket mutatnak be és árusítanak. A rendezvényt a Maros Megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete szervezi.

Tamás Gábor-könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

Február 23-án, csütörtökön 18 órakor a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében bemutatják Szucher
Ervin Csak a szívünkben nem száll az idő – Életúton
Tamás Gáborral című kötetét az énekes és a szerző
jelenlétében. Közreműködik a Szent György kórus és
a Kolping Család énekkara.
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Csak a tiszta közéletért tüntetőkkel tud egyetérteni
az RMDSZ

Nekünk nem szabad egyik vagy másik oldal utánfutójává válnunk, nekünk mindig olyan demokratikus
alapértékeket kell képviselni, amelyek hiányában
veszélybe kerülhet egy kisebbségi közösség, veszélybe kerülhet a jogállam. Nem lesz egyszerű feladat, de ez a helyes döntés – hangsúlyozta
pénteken az RMDSZ közleménye szerint politikai tájékoztatójában Kelemen Hunor a Belső-erdélyi Önkormányzati Tanács alakuló ülésén, amelyen az RMDSZ
Kolozs, Beszterce-Naszód, Fehér, Brassó, Hunyad,
Szeben és Krassó-Szörény megyei önkormányzati
küldöttei
elnöküknek
választották
Horváth Annát.

„Az utcai tüntetések résztvevői közül csakis azokkal értünk
egyet, akik tiszta közéletet akarnak. A legionáriusok, a kisebbségellenesek, a szélsőségesek körével viszont nem szabad
azonosulnunk. Aki a közéletben jártas, jól tudja: a tüntetések
mögött egy olyan erős hatalmi harc áll, amely arról szól, hogy
a következő esztendőkben kik hozzák meg a döntéseket ebben
az országban: azok, akiket az állampolgárok választottak,
vagy pedig olyan intézmények, amelyeknek semmi közük a

politikai döntéshozatalhoz. Az utóbbiak megerősödésével Románia akár oda is eljuthat, hogy hosszú éveken keresztül zárójelbe teszi a jogállamiságot, az alapvető emberi és
szabadságjogok tiszteletben tartását” – idézi a közlemény az
RMDSZ elnökét.
Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke az alakuló
ülésen úgy fogalmazott: „Ez a testület annyira lesz hasznos,
amennyire mi azzá tesszük, amennyire mi fel tudjuk tölteni
tartalommal a működését”.
A közlemény szerint a résztvevők egyetértettek abban, a
mindennapi munkájukat a felesleges bürokrácia lehetetleníti
el a leginkább, az, hogy a helyi döntések nagy részét nem lehet
helyben meghozni.
Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének székházában tartott
újraalakuló ülésén a 27 tagú testület elfogadta új működési
szabályzatát, valamint megválasztotta elnökségét. Ennek tagjai: Máthé István, Bethlen alpolgármestere, Lőrinc Helga,
Nagyenyed alpolgármestere, Géczi Gellért, Négyfalu alpolgármestere részt vesznek a jövő héten Marosvásárhelyen újraalakuló Országos Önkormányzati Tanács ülésén – tájékoztat
az RMDSZ közleménye. (Agerpres)

A volt igazságügyminisztert bízta meg pártja az
alkotmánybíróság döntéseinek a Btk.-val való összehangolására

Azt a feladatot kapta, hogy tervezetet dolgozzon ki
az alkotmánybíróság döntéseinek a büntető törvénykönyvekkel való összehangolására – mondta a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Cătălin
Predoiu.

Predoiu elmondta, pártja megbízta az alkotmánybíróság
döntéseinek a büntető törvénykönyvbe és a büntető perrendtartási törvénykönyvbe való beillesztésével, valamint a két törvénykönyvnek az emberi jogokra vonatkozó európai uniós
irányelvekhez történő hozzáigazításával. Ennek érdekében
jövő hét elején munkacsoportot hoznak létre, amely 7 – 10
napon belül kidolgozza a tervezetet. „Úgy számítom, hogy
gyorsabbak leszünk, mint az Igazságügyi Minisztérium” –

tette hozzá a liberális politikus. Predoiu hozzátette, a munkapéldány elkészültével mind a többi ellenzéki párt, mind a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselőivel
párbeszédbe kezdenek annak érdekében, hogy a törvény a lehető legjobb legyen, „olyan »újítások« beiktatása nélkül, amelyek valójában személyes érdekeket szolgálnak” –
fogalmazott a PNL első alelnöke sajtótájékoztatóján.
„A törvényi módosításoknak nem szabad ürügyül szolgálniuk az igazságszolgáltatás aláaknázására. A legrövidebb időn
belül el kell fogadni a parlamentben a 2017/14-es sürgősségi
kormányrendeletet és el kell utasítani a 2017/13-ast, hogy ez
utóbbi életbe lépésének minden kockázatát kizárjuk” –
mondta Predoiu. (Agerpres)

Beismerő vallomást tett a Teréz körúti robbantó?

A Velvet és a PestiSrácok portálok szombati infor- helyszínen. Nagy Andrea, a Központi Nyomozó Főügyészség
mációi szerint beismerő vallomást tett a Teréz kör- szóvivője az MTI megkeresésére azt mondta, csak a pénteken
már közölt információt tudja újra megerősíteni, miszerint szerúti robbantással gyanúsított férfi.

A két híroldalt Brunner Tamás, P. László ügyvédje tájékoztatta, de ennél többet nem mondott.
Brunner Tamás pénteken még csak annyit közölt az MTIvel, hogy P. László részletes vallomást tett a nyomozóknak.
Az MTI kereste szombaton is az ügyvédet, de többszöri próbálkozásra sem érte el.
Az M1 aktuális csatorna esti Híradója úgy értesült, hogy a
gyanúsított férfi részleges beismerő vallomást tett: azt ismerte
el, hogy ő látható a térfigyelő kamerák felvételein, illetve övé
volt az a hátizsák, amelynek a maradványait megtalálták a

dán és csütörtökön a gyanúsított folytatólagos kihallgatására
került sor, a kihallgatásról azonban részletek jelenleg – a nyomozás érdekeire tekintettel – nem közölhetők, mert az az
eljárás érdekeit sértené. A férfi kihallgatása hétfőn folytatódik.
Tavaly szeptember 24-én éjjel robbantottak a főváros VI.
kerületében, a Teréz körúton egy földszinti üzlethelyiségnél,
két rendőr megsérült, egyikük életveszélyesen. Az elkövetéssel gyanúsított férfit október 19-én Keszthelyen fogták el.
(MTI)

Az USA minden eddiginél erősebb lesz Trump vezetésével

Washington ki fog tartani a
NATO-beli és európai szövetségesei mellett, de elvárja tőlük a védelmi kiadások növelését –
jelentette ki Mike Pence amerikai
alelnök szombaton, az 53. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencia (MSC) második
napján. A német kancellár ugyanott azt hangsúlyozta, hogy ki kell
tartani a sokoldalú együttműködés és a nemzetközi szervezetek
mellett, és javítani kell hatékonyságukat.

Beszédében Mike Pence azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok Európa legnagyobb szövetségese marad.
Donald Trump elnök vezetésével Amerika és szövetségesei erősek lesznek,
„legszebb közös napjaink még előttünk
állnak” – mondta, hozzátéve, hogy Amerika továbbra is kiáll a közös értékek, a
szabadság, a demokrácia, az igazság és
a jog uralma mellett.
Az új washingtoni vezetés a védelmi
kiadások nagymértékű növelését tervezi,
hogy az Egyesült Államok minden korábbinál nagyobb katonai erőre tegyen
szert, és „a digitális világban is domináns legyen” – mondta. Mike Pence
szemrehányást tett a szövetségeseknek,
amiért „túl sokan, túl sokáig” nem tettek
eleget a terhek megosztására vonatkozó
kötelezettségüknek. Mint mondta, Donald Trump mindenkitől elvárja, hogy

teljesítse a 2014-es NATO-csúcson tett
vállalását, és „világos, hiteles” módon
vázolja fel, hogy védelmi kiadásai miként érik majd el 2024-re a GDP 2 százalékának megfelelő szintet.
Pence arról is beszélt, hogy Washington Oroszországtól is „számon kéri” vállalásait, elvárja, hogy maradéktalanul
végrehajtsa az ukrán válság békés rendezésére kidolgozott minszki megállapodásokat.
A multilaterális együttműködés fenntartása mellett érvelő Angela Merkel beszédében hangsúlyozta, hogy az EU, a
NATO és az ENSZ hatékonyságán és
válságtűrő képességén is javítani kell.
„A közös cselekvés mindenkit erősít”, és
a nemzetközi közösség előtt álló kihívásokat egyetlen ország sem tudja egyedül
megválaszolni – mondta.
A német kancellár szerint az EU-nak
meg kell tanulnia, hogy csak a fontos
ügyekre összpontosítson, és beváltsa a
„jólétet mindenkinek” ígéretét. Ehhez a
többi között a szabályozás észszerűsítése
és az egységes belső piac továbbfejlesztése, a digitális belső piac kialakítása szükséges. Az euróövezetet pedig meg kell
erősíteni, s meg kell védeni az EU egyik
legfőbb vívmányát, a személyek, áruk,
szolgáltatások és a tőke szabad mozgását.
Fejleszteni kell az EU védelmi képességeit, de az EU soha nem lehet a NATO
alternatívája – húzta alá. A nemzetközi
menekültválsággal kapcsolatban rámu-

tatott, hogy az EU közvetlen szomszédja
Szíriának, és a védelemre szoruló emberek befogadása „az EU felelőssége” is.
Merkel szorgalmazta, hogy a muszlim
országokat is vonják be a terror elleni
küzdelembe.
Oroszországgal kapcsolatban a német
kancellár előzőleg kiemelte, hogy az
utóbbi 25 évben nem sikerült „tartósan
jó és stabil” viszonyt kialakítani Moszkvával, de törekedni kell erre, mert számos ügyben, így a terrorizmus elleni
küzdelemben is közösek az érdekeik.
Ugyanakkor az ukrán válság ügyében
teljes „szigorral” kell fellépni Oroszországgal szemben – mondta.
Oroszország pragmatikus kapcsolatok
kialakítására törekszik az Egyesült Államokkal – mondta Szergej Lavrov orosz
külügyminiszter. „Oroszország senkivel
sem keresi a konfliktust, de megvédi az
érdekeit” – hangsúlyozta, ismét „hidegháborús intézménynek” nevezve a
NATO-t. Ugyanakkor szorgalmazta,
hogy a NATO újítsa fel katonai együttműködését Oroszországgal.
„Nem értünk egyet azokkal, akik a liberális világ lerombolásának kísérletével
vádolják Oroszországot” – szögezte le
az orosz miniszter, és kijelentette: „nem
ismer olyan tényeket”, amelyek arra
utalnának, hogy Oroszország számítógépes kalózkodással akarná befolyásolni
más országok, közöttük az Egyesült Államok választását. (MTI)

Ország – világ
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Tíz alkalmi határátkelő nyílt
a magyar–román határon

Megnyílt a tíz új, alkalmi nyitvatartással működő határátkelő a magyar–román határszakaszon szombaton, ezeket szombatonként használhatják az utazók.
Az Ömböly és Károlypuszta közötti határnyitási ünnepséget követően Perényi Zsigmond, a Miniszterelnökség nemzetközi helyettes államtitkára az MTI-nek
elmondta, az új átkelési helyekkel megduplázódott a
magyar–román határszakaszon működő határátlépési helyek száma, így több lehetősége van a határ
két oldalán élőknek a találkozásra és a kapcsolattartásra. Eddig 58 kilométert kellett megtenni két határátkelő között, a tíz új átkelővel ez a távolság 35
kilométerre rövidül – jelezte Perényi Zsigmond. (MTI)

Hivatali visszaéléssel gyanúsítják
Temesvár jelenlegi és volt
polgármesterét

Gyanúsítottként idézték be a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) bukaresti székhelyére Nicolae
Robut, Temesvár jelenlegi és Gheorghe Ciuhandut,
a város volt polgármesterét pénteken, akiket hivatali
visszaéléssel gyanúsítanak államosított ingatlanok
értékesítésével kapcsolatban. Mindkét politikus a kihallgatás után szabadlábon távozott. Az ügyben a városháza több más alacsonyabb rangú jelenlegi és
volt tisztségviselője is érintett. Az Agerpres hírügynökség ügyészségi forrásokra hivatkozva arról
számolt be: 1995 és 2005 között a temesvári városháza tisztségviselői a történelmi belvárosban található
968 államosított lakást adtak el törvénytelenül jelképes összegekért „befolyásos” személyeknek, mintegy
40 millió euróval károsítva meg az államot. (MTI)

Magyar film kapta az Arany Medvét

Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása nyerte
a legjobb filmnek járó Arany Medve díjat a 67. Berlini
Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) szombat esti díjkiosztóján. A 18 év után új nagyjátékfilmmel visszatérő rendező munkája a filmkritikusok nemzetközi
szövetségének (FIPRESCI) díját, az ökumenikus
zsűri díját és a Berliner Morgenpost című lap olvasói
zsűrijének díját is elnyerte. A film gyártását támogató
Magyar Nemzeti Filmalap vezetője, Havas Ágnes az
MTI-nek azt mondta, hogy „hatalmas elismerés ez a
sok-sok díj. Nagyon örülünk, hogy megállíthatatlanul
folytatódik a magyar filmek diadalútja a legfontosabb
nemzetközi seregszemléken. Gratulálunk az alkotóknak! Nagyon büszkék vagyunk rájuk”. Magyar alkotás
eddig egyszer nyert Arany Medvét: Mészáros Márta
Örökbefogadás című drámáját 1975-ben tüntették ki
a Berlinale legfőbb elismerésével. (MTI)

Szakítópróba
(Folytatás az 1. oldalról)

énekesek, színjátszók, a megható, szívhez szóló műsorban rendkívül sokoldalú, tehetséges diákok léptek a
díszterem színpadára. És még nem is szóltam a tanórákról, hiszen az iskolának sikerült többségében nagyon
jól képzett, lelkiismeretes oktatókat megnyernie, akik
szívügyüknek tekintik az oktatást és a gyermekekkel való
foglalkozást. Ezt a munkát kétségbe vonni, ezt a lelkesedést megtörni, ezeket a gyerekeket a bizonytalanságba, a szülőket a kétségbeesésbe taszítani olyan fokú
rossz szándékot jelent, amit büntetni kellene, ha a gyermekek jogait komolyan vennék.
Az iskola ellen a Paşcan szenátor által indított össztűz először a minisztérium küldötteit riasztotta a helyszínre, majd a korrupcióellenes ügyészségnél tett
feljelentéssel a főtanfelügyelőt mozdították ki állásából,
és az igazgatót kárhoztatták házi őrizetre. Az Egyesülés
középiskolába járó szülők feljelentése a közigazgatási
bíróságon tovább bonyolítja a helyzetet, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal álságos magatartásáról
nem is beszélve, amely ahelyett, hogy betartotta volna
a Katolikus Státus Alapítvánnyal kötött szerződést, és
annak pontosságára jobban figyelt volna, tavaly novemberben szintén a közigazgatási bíróságon tett feljelentést a katolikus iskola ellen.
Az ügyben most értünk el a vízválasztóhoz, a mai nap
a szakítópróba. Ha a prefektus elutasítja a beiskolázási
tervezetet, akkor az összeesküvés látszatát keltő kampány résztvevői már-már elérik a céljukat, hiszen kétséges, hogy egy országos folyamatot lehet-e még
késleltetni egyetlen iskola miatt. Az elutasítás továbbá
azt fogja bizonyítani, hogy egy érvényes tanácsi határozat, amely alapján a szaktárca a hivatalosan működő
iskolák közé sorolta a katolikus líceumot, és annak új
osztályát akkreditálták is, egyenlő a toalettpapírral. Ami
mind helyi, mind országos szinten egy sor eljárást kellene maga után vonjon.
Ha a városvezetés az összetöredező, megsüllyedő, a
járást megnehezítő „piskóták”, a tönkrement aszfaltburkolat helyett legalább egyetlen korszerű iskolakomplexumot építtetett volna Marosvásárhelyen, akkor nem
kellene ilyen álságos módszerekkel kiűzni a katolikus
diákokat annak a reprezentatív iskolának egy kicsi melléképületéből, amit a román állam visszaszolgáltatott
az egyháznak.
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Nyárádszereda mint a Nyárádmente központja

(Folytatás az 1. oldalról)
A legügyesebben „kuruttyoló”
szeredai kisiskolások: Csipán Réka,
Kátai Zsanett, László Boglárka,
Török Ivett. Felkészítő tanítónő:
Kátai Judit. Az előbb említett tanítónő és óvónők tanítványai, Kiss
Adrienn és Török Ivett első helyezést értek el a mesemondó verseny
megyei szakaszán is.
A helyi intézmények nagy része
a teljes térséget szolgálja ki
Szombat délután két érdekes előadásnak adott otthont a Deák Farkas Általános Iskola amfiteátruma.
Mivel az egyik meghívott előadó,
Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere nem tudott részt venni a
rendezvényen, helyette Tóth Sándor, Nyárádszereda elöljárója tartott
előadást a Kisváros mint kistérségi
központ címmel. A polgármester
már az elején hangsúlyozta, számos
tényező van, ami indokolja, hogy
Szeredát a Nyárádmente – legalábbis a Közép-Nyárád mente –

központjaként emlegessék. Mint
mondta, a nyolc ággyal működő,
tavaly felújított nyárádszeredai kórházban ellátott betegek több mint
fele nem helybéli, hanem a környező községek lakója. A magyarlakta településeken élő idősek
ódzkodnak attól, hogy Marosvásárhelyre menjenek orvosi ellátásra,
ugyanis nem beszélnek románul.
Ezért óriási segítség számukra,
hogy a szeredai kórházban anyanyelvükön szólnak hozzájuk. Hasonló a helyzet a pár évvel ezelőtt
megalakított helyi rohammentőszolgálattal, bár ennek költségeihez
a kisváros járul a legnagyobb mértékben hozzá, a szolgálat a környező településeket is kiszolgálja.
A helyi, uniós finanszírozással kibővített és korszerűsített idősotthon
szintén a teljes kistérséget kiszolgálja, még marosvásárhelyi bentlakók is vannak. Bár a városvezetés
abban reménykedett, hogy sikerül
önellátóvá tenni az intézményt, ta-

valy nyáron mégis elő kellett irányozni egy bizonyos összeget a működési költségek fedezésére.
Mindemellett a polgármester szólt
a Bekecs Néptáncegyüttesnek nyújtott anyagi támogatásról, például
nemrég korszerű próbatermet alakítottak ki a táncosoknak, akik a környéken 750 gyereknek oktatnak
néptáncot. Ugyanakkor a Nyárádmente Kistérségi Társulás működtetéséhez is hozzájárulnak.
Tóth Sándor előadásában rámutatott, a városi cím birtokában Nyárádszereda több szempontból
hátrányba került, ugyanis nem pályázhatott vidékfejlesztési, sem
pedig Leader-pénzalapokra. Viszont
a hamarosan kezdődő Leader pályázati ciklusban végre a városokat is
elfogadják, bár nem arányosan vannak elosztva a megpályázható öszszegek.
A
Leader-program
keretében Nyárádszereda ezúttal is
a teljes kistérséget érintő projektben
gondolkodik, a helyi piacot szeretnék korszerűsíteni, ami
szerdánként a környező
községekből érkező több
száz termelő és vásárló találkozóhelye. A megújult
piac látványterve elkészült,
az elöljáró be is mutatta, és
hamarosan meglesz a kivitelezési terv is. Az előadás keretében a polgármester
ismertette a kisváros főterével kapcsolatos további elképzeléseiket is.
Erdélyben mindenki atyafi
egymással
A polgármestert követően
Buksa Ferenc, rigmányi és
nyárádszentsimoni református lelkész Családfakutatás
a Nyárádmentén című előadását hallgathatták meg az
érdeklődők. A lelkipásztor
elismerte, a Nyárádmente
áll a szívéhez a legközelebb,
hiszen Szentgericén született, és eddigi munkássága
során mindvégig a térségben teljesített szolgálatot. 12
Fotó: Nagy Tibor évvel ezelőtt kezdte a csa-

Elfogadták Marosszék Székely Tanácsának címerét
Szombaton délután a Kultúrpalota
kistermében tartott ülésén „a marosszéki székely közösségtudat megerősítése, a marosszéki hagyományok
felelevenítése érdekében” Marosszék
Székely Tanácsa elfogadta a tanács
címerét. Szó volt a március 10-i előkészületekről és javaslat hangzott el
az SZNT elnöke személyére.

Mózes Edith

A címer egyben a történelmi Marosszék címere is, és arra ösztönzi a marosszéki települési
tanácsokat,
hogy
„nyilvános
rendezvényeiken, gyűléseiken céltudatosan
használják, együtt Székelyföld címerével, és
törekedjenek arra, hogy a marosszéki székely
társadalom számára a régi általánosan elfogadott jelképévé váljon”. A határozatot
Gáspár Sándor, a tanács marosvásárhelyi elnöke olvasta fel.
A tanácskozáson meghallgatták László
György, Marosszék Székely Tanácsa elnökének éves beszámolóját. Legfontosabb eseményeknek a március 10-i rendezvényt, a
makfalvi székely majálist, a madéfalvi megemlékezést stb. nevezte. Kiemelte, hogy az
Európai Szabad Szövetségnek köszönhetően
nemzetközi hangsúlyt kapott a múlt évi rendezvény, illetve a hatósági visszaélések.
László György a szervezet célkitűzései között említette, hogy március 10-ét követően
végigjárják a széki tanácsokat, felfrissítik települési tanácsaikat, és ahol szükséges, megszervezik a székely tanácsokat.

ládfakutatást, és a történelmi Marosszék, de főként a Nyárádmente
jelenti a kutatási területét. Mint
mondta, az ember általában három,
de legtöbb öt generációra visszamenőleg ismeri az elődei nevét, de
azon túl kevesen veszik a fáradságot, hogy utánanézzenek a családfájuknak. Mint mondta, különböző
írásos forrásokra alapozva például
a főnemesi családoknál akár a
12-13. századig is vissza lehet vezetni a családi ágakat. Kutatások támasztják alá, hogy valójában
Erdélyben mindenki atyafi egymással, például egy településen, ha kétszáz évre visszamegyünk a
családfakutatásban, kimutatható,
hogy az ottlakókat mind rokoni szálak kötik össze.
Az előadók után a testvértelepülések képviselői köszöntötték a nyárádszeredaiakat, elsőként Sztán
István, Aszód polgármestere gratulált a rendezvénysorozat szervezőinek. Rámutatott, sok minden
összeköti a két települést, ugyanis
Aszód is kisváros, és ott is azért
dolgoznak nap mint nap, hogy eleget tegyenek a lakosság elvárásainak. A nyárádszeredai főtér
megújításával kapcsolatos elképzelések hallatán Aszód elöljárója elmondta, tavaly 75 millió forintot
költöttek a főtér felújítására, és

Készülnek a székely szabadság napjára
Johannis nem adott sem korrekt,
sem egyenes választ
Izsák Balázs arról tájékoztatta a testületet,
hogy Klaus Johannis strasbourgi beszéde
után a Baszk Nemzeti Párt képviselője megkérdezte, hogy az államelnöki hivatal és általában a román hatóságok folytatnak-e
párbeszédet azokkal a civil szervezetekkel,
amelyek a magyar nemzeti önazonosság védelmét tűzték ki célul. Az elnök a kérdésre
nem adott „sem korrekt, sem egyenes” választ. Arra kívánta felhívni a küldöttek figyelmét, hogy „az Európa Tanács
Parlamenti Közgyűlésén a Székely Nemzeti
Tanács akkor is jelen van, amikor nem vagyunk ott”. Ahogyan Székelyföld felkerült
az autonóm törekvéseket felvállaló régiók
világtérképére, ugyanúgy a nemzetközi
szervezetek is számon tartják az SZNT létezését.
Beszélt a luxemburgi bíróságon másodfokon folyó perről az SZNT európai polgári
kezdeményezése ügyében, várják a bíróság
döntését, elsősorban azt, hogy lesz-e szóbeli
forduló, vagy a bíróság anélkül hoz döntést.
A vásárhelyi bíróság helyt adott
a panaszoknak
Kincses Előd ügyvéd a tavaly március
10-i tüntetés miatt kirótt büntetések helyzetét
ismertette. Kijelentette: a marosvásárhelyi bíróság valamennyi panaszuknak helyt adott,
és eltörölték a büntetéseket. A csendőrség
minden esetben fellebbezett, ennek a tárgyalását pl. Izsák Balázs esetében a Maros Megyei Törvényszék március 10. utánra
halasztotta.

A bíróság indoklása szerint törvényesen
bejelentett tüntetés volt, amit 48 órán belül
nem tiltottak be. Kincses ugyanakkor felhívta
a figyelmet az Európai Emberjogi Bíróság
joggyakorlatára, amely szerint a véleménynyilvánítás szabadsága felülírja a civilizált
tüntetés bejelentési kötelezettségét.
Székelyföldem
A tanácskozáson Csata Ernő Székelyföldem
című tanulmánykötetét is bemutatták. A kötet
előszavában a szerző hangsúlyozza: „A székelység, mint bármely nemzet, rendelkezik
földrajzi területtel, sajátos írással, himnuszszal, zászlóval, nemzeti viselettel, székely kapuval és van Székely Miatyánkja is”.

ezért az új köntösbe öltöztetett
főteret ábrázoló festménnyel ajándékozta meg a szeredai vendéglátókat.
Szerencs alpolgármestere, dr.
Egeli Zsolt kifejtette, hasonló gondokkal küszködnek, mint a nyárádmenti város lakói, az egyik legfőbb
probléma, hogy a jó szakemberek
külföldre vándorolnak, így otthon
nincsen szakképzett munkaerő. A
települések jelenlegi vezetőinek nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük,
mint
az
előző
nemzedékeknek – véli az alpolgármester, majd hozzátette, a nehézségek ellenére az utóbbi években azt
tapasztalták, hogy Nyárádszereda
évről évre fejlődik.
Ennek kapcsán Tóth Sándor
hangsúlyozta, magyar állami támogatásnak köszönhetően jelentős előrelépés történt a szakmunkásképzés
terén Nyárádszeredában, a Bocskai
István középiskola százhúszezer
euró értékű támogatást kapott, amiből egy korszerű autószerelő műhelyt alakítanak ki, és nagy
reményeket fűznek ahhoz, hogy
ennek köszönhetően sikerül jóval
magasabb szintre emelni a helyi
szakképzést.
A szombati napot a Bekecs Néptáncegyüttes Esszencia című előadása zárta.

A tanulmánykötetben többek között szó
van a székely székekről, megtalálhatók Székelyföld települései ábécésorrendben, Szilágyi Béla Székely Miatyánkja, benne van a
régi székely himnusz, a ma énekelt székely
himnusz, a székelyek „eredeti” nyelve, a székely hagyomány eredetisége, a székely rovásírás tanúsága, a csíksomlyói Szűzanya
kegyszobor méretei, a Babba Mária-hagyományunk eredete.
Csata Ernő egy-egy könyvet adott a Marosszéki Székely Tanács vezetőinek, majd a
magával vitt húsz kötetet azok között osztotta
szét, akiket atrocitás ért a tavaly március 10i felvonulás miatt.

Fotó: Mózes Edith
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Átadni a szikrát

Buksa Éva-Mária újabb hősei

Szucher Ervin a kiadó nevében
köszöntötte a szerzőt, aki harmadik
hasonló jellegű kötetét mutatja be a
diákszínjátszóknak szánt Történelmi színjátékok, históriák, Üzen a
múlt után.
Az új könyv, amelynek címe az
is lehetne, hogy „jelent valló múlt”,
azaz egy olyan múlt, amely megvallja a saját jelenét, és a miénkhez
is van némi köze, három héroszról,
hősről szól – kezdte méltatását Spielmann Mihály. Bár nagyon különböző személyiségek, a közös
bennük az, hogy valamennyien a
19. században éltek, annak különböző korszakában. Közös vonást jelent székely eredetük is, Bodor
Péter marosszéki, Bölöni Farkas
Sándor erdővidéki, háromszéki,
Orbán Balázs udvarhelyszéki székely. Mindhárman különböző világot képviselnek. Egyfelől Bodor
Péter, a zseniális ezermester, aki
mindig kívül kerül a történelem, a
hatalom sáncain, a feltaláló, akinek
nincs párja, nincs társa Erdélyben,
a társadalom számkivetettje, akit
egyetlen dolog, a feltalálás tud motiválni. Ha ez az út nem megy,
marad a másik, a járhatatlan, a tár-

sadalom által elítélt, a csalás, hamisítás útja, de zsenialitását jelzi, hogy
1848–49-ben új típusú gyutacsot
készít. Élete Pál-Antal Sándor kiváló történészt és a szépírókat is
megihlette, neve Marosvásárhelyen
a főtéri zenélő Bodor-kutat juttatja
eszünkbe.
A könyv másik hőse Bölöni Farkas Sándor, a világcsavargó, később
művelődésszervező. Elindul Bölönből, s bár jelentéktelen kis állásokhoz jut Kolozsváron, ez elérhetővé
teszi számára, hogy megismerje az
erdélyi arisztokráciát. Egyikük társaságában utazik Nyugat-Európába,
majd Amerikába. Mivel nyelveket
tud, és jó a megfigyelőképessége,
felfedezi a nyugati demokráciát.
Ennek modelljét szeretné Erdélyben
is megvalósítani, ami 1848-ig utópia marad. Bár könyveit ma újra kiadják, korának tragikus figurája
marad, tevékenységét korlátozták,
könyvét (Utazás Észak-Amerikában) betiltották.
A harmadik színmű főhőse
Orbán Balázs, a sikeres ember, akinek az élet mindent megadott. Bár
számkivetettként élt egy ideig Keleten, nagyon sokat tanult, s az erdélyi ember vonzalma Kelet iránt az
Utazás Keleten című könyvének is
köszönhető. Hazatérése után 1859től járta be a Székelyföld minden
helységét, összegyűjtötte az írott
dokumentumokat, és kikérdezte az
értelmiségieket és az egyszerű embereket. Tette ezt annak ellenére,
hogy az önkényuralom idején nem
volt könnyű Erdélyben utazni. Az
1868-tól hat kötetben kiadott A Székelyföld leírása című munkájában
azt a pillanatot, azt az Erdély-képet
rögzíti, amikor a hagyományos
világ bomlani kezd, és olyan szokásokat ír le, amit a húsz év múlva
arra járó kutatók már nem találnak
meg. Könyve sokáig a tiltott köte-

Tehetséggondozó programokat
szervez és támogat közép- és általános iskolás diákok számára a Sapientia EMTE marosvásárhelyi
Műszaki és Humántudományok
Kara. Pontosabban a villamosmérnöki tanszék, amelynek tanárai digitális
elektronikai
szakkört
tartottak heti rendszerességgel az
első félév során.
A szakkörön a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákcsoportja vett
részt. A digitális áramkörök tervezésében kiemelkedő teljesítményt
nyújtó két 11. osztályos fiatalnak,
Somai Norbert Attilának és Vinczi
Richárdnak dr. Brassai Sándor Tihamér egyetemi adjunktus nyújtotta
át csütörtökön délelőtt az emléklapot és a 2.000 lej értékű díjat. A diákoknak gratulált dr. Kelemen
András dékán és dr. Domokos Jó-

zsef egyetemi adjunktus, a tanszék
vezetője is.
– A Bolyai líceumból Dávid
Anna fizikatanárnő hozta el látogatóba az osztályát, és amikor bemutattuk a diákoknak, hogy mivel
foglalkozunk, akkor vetődött fel az
ötlet, hogy a bolyais diákoknak
szakkört szervezzünk. Tíz alkalommal találkoztunk, és ahhoz képest,
hogy a digitális elektronika alapjaival minimálisan foglalkoztak, hatékonyan
sikerült
érdekes
feladatokat megoldani. A köri tevékenységet a PADOC Alapítványnál
nyert pályázat révén támogattuk –
pontosított dr. Brassai Sándor Tihamér, a szakkör vezetője.
– Érdekes volt mindaz, amivel
foglalkoztunk, és tudom, hogy fel
fogom majd használni az életben…
– mondta többek között Vinczi Ri-

Jelenvaló múlt címmel a marosvásárhelyi Juventus Kiadónál
jelent meg Buksa Éva-Mária
magyartanár,
író
újabb
könyve, amely a XIX. század
három jeles erdélyi történelmi
személyiségének – Bodor Péter,
Bölöni Farkas Sándor, Orbán Balázs – dramatizált élettörténetét tartalmazza. A kötetet
Sebestyén Spielmann Mihály történész ajánlotta a Deus Providebit Ház nagytermét kedden
délután színültig megtöltő közönség figyelmébe.

Bodolai Gyöngyi

Sikeres az elektronikai szakkör

tek közé tartozott, és érdekességük,
hogy az eredeti példányokban olvasható az előfizetők névsora is.
A három hősről szóló három
írást, A remények zátonyán, avagy
a lángelme krónikája, az Új idők fuvallata és A székely lélek apostola,
avagy küzdelem a jóért és igazságért dramatizált életképeknek nevezi a szerző. Buksa Éva-Mária
olyan életképeket mutat be, amelyeket könnyen el tudunk képzelni,
nagy erényük a közérthetőség, és a
szerző színpadra álmodja őket.
Nem világszínpadra, hanem iskolai
színjátszóknak, amatőr együtteseknek szánja, amelyek manapság darabhiányban szenvednek. Van
közöttük olyan, mint például a
Bodor Péterről szóló, amelyet az erdőszentgyörgyi tanerők elő is adtak,
s a bemutatón jelen volt a Bodor Péterről szóló életrajzi könyv szerzője,
Pál-Antal Sándor is. A legendákat a
szerző kibővíti, hősei életközelbe
kerülnek, számunkra is megfoghatókká válnak, ami a szerző tehetségét dicséri – hangsúlyozta
Spielmann Mihály. A szerző célja a
hazafiságra nevelés. Buksa Éva-

Bolyais diákokat jutalmaztak

chárd. Kollégája azzal egészítette ki
szavait, hogy számára is hasznos tapasztalatot jelentett a szakkörön
végzett tevékenység.
A Sapientia tanárai elmondták,
hogy ebben a félévben szeretnék a
nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum diákjait is bevonni a
szakköri tevékenységbe. Teszik ezt
a szak népszerűsítése mellett annak
emlékére – mondta Domokos József –, hogy bolyais diákként sok
jeles mérnök és egyetemi oktató
kollégáikkal együtt az iskolában
tartott szakkörön szerették meg a
villamosmérnöki, számítástechnikai, automatizálási szakmát. A Bolyai Farkas középiskolában a
hetvenes évektől kezdetben a
Szentgyörgyi László mérnök, majd
Kolozsvári József technikus és
mérnök kollégái által tartott elektronikai szakkör határozta meg későbbi pályaválasztásukat. Jó
eredménnyel jutottak be az egyetemre, ahol jobbára a Tátinak szólított szakkörvezetőtől a gyakorlat
során elsajátított ismereteket kellett
rendszerezni.
Ha a szakköri tevékenység újraélesztésére vonatkozó kezdeményezés beválik, a villamosmérnöki kar
oktatói abban reménykednek, hogy
sikerül felkelteni az érdeklődést a fizika iránt, ami háttérbe szorul,
mióta nem szerepel a kötelező
érettségi
tantárgyak
között.
(bodolai)

Mária bátran el meri mondani, hogy
egy erdélyi tudatot szeretne kialakítani, amelyben fontos, hogy legyenek hőseink, támaszpontjaink,
legyenek kisemberek is, akik együttesen ezt a tudatot elfogadhatóvá,
ismerőssé teszik. Másfelől a beszédkultúrát szeretné csiszolni, beszélni tanítani a diákokat, amit
manapság elhanyagolnak az iskolában.
„Távoli rejtélyes múltunkat kutatva… korszakok, eszmék országútját bejárva érkeztem…” – kezdte
mondanivalóját a szerző. Veretes
szavaiból kiderült, hogy Buksa
Éva-Mária az örök tanár, pedagógus
marad. Aki tudja, hogy „történelmiés művelődéstörténeti múltunk felelevenítése és őrzése identitástudatunkat erősíti”, és nemzeti
közösségünkkel való azonosulásérzésünket fokozza. „Szellemi-kulturális örökségünk ismerete és – örök
példaként világító – szellemi óriásaink életművének jövőbe mutató
törekvései magyar közösségünk
számára bátorítást, biztatást jelentenek”, és felcsillantják a jövőben
való bizakodás reményét.

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Ars poeticája szerint a Jelen szolgálata és a Holnapért való tenni
akarás és cselekvés – eszmei síkon
– lelkesítő erőforrás és kötelesség.
„Művelődéstörténeti gyökereink
feltárása… olyan értékmentő törekvés, amely nemzeti öntudatunknak,
önértékelésünknek és összetartozásunknak erősítését hivatott szolgálni, hogy mindannyian kultúránk
őrei, ápolói legyünk! Emlékezni kötelesség és együtt emlékezni öröm!”
– mondta a szerző, aki Müller Pétert
idézve a szikrát szeretné átadni, ami
az olvasóban kaphat lángra.
Eddigi írásainak sikere a díjakon
túl (EMKE-díj, a Magyar Írószövetség kiemelt elismerése) abban mérhető le, hogy első és második
kötetéből több darabot színre vittek
diákok és felnőttek, itthon és például Hollandiában is.
A bemutató során Kilyén László
és Korpos András színművészek
adtak elő két jelenetet Bodor
Péter és Bölöni Farkas Sándor
dramatizált
élettörténetéből.
Aszalós Enikő zenetanárnő pedig
Gounod Ave Maria áriáját énekelte.

A hála jegyében született
ezüstmisés kötet

Sebestyén Péter ezüstmisés
római katolikus plébános tizenötödik kötetét, az Ezüstbeszédet vehette kézbe és
ismerhette meg az olvasó
szerdán este a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban. A kötetet Oláh Dénes
főesperes mutatta be, aki
maga is mestere a remekbe
szabott írásnak.

Mezey Sarolta

Az Ezüstbeszéd című kötetben
az ezüstmisés szerző huszonöt év
szónoklataiból válogatott, olyan
homíliákat, szentbeszédeket, amelyek a lelkipásztori szolgálatban eltöltött esztendők emlékezetes
pillanatait és helyszíneit örökítik
meg. A beszédeket olvasva rádöbbenünk, jó ehhez a nemzethez és a
hívő közösséghez tartozni. A lelkipásztori sorok egyszerre tanítanak,
nevelnek, hitet erősítenek, egészséges nemzettudatot ápolnak, általános műveltséget gyarapítanak,
megkedveltetik a szép beszédet,
életvezetési ötletekkel szolgálnak,
életszentségre buzdítanak. Kibékítenek egymással értelmet és szívet,
tudományt és vallást, korszerű,
naprakész teológiai tudással vértezik fel az olvasót – vallja a szerző
a kötet előszavában, majd reményét fejezi ki, hogy a könyvben
leírt szavak nem tűnnek el a semmiben, hanem mozgósítanak,
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Krisztus követésére indítanak, s a
jövő papi nemzedékei több emberöltőn át haszonnal forgatják majd.
– Tizenöt kötet önmagában is
teljesítmény. Nem szabad elszalasztani az alkalmat, hogy mindannyiunk nevében gratuláljunk a
szerzőnek. A kötet érdekessége,
hogy a bevezetőben Sebestyén
Péter ezüstmisés szerzőnek nevezi
magát, és ebből a megfontolásból
kapta az Ezüstbeszéd címet is. A
kötet küllemre is szép kivitelezésű,
színe is ezüst. Sebestyén Pétert
1992. április 25-én szentelte pappá
Csíksomlyón az Erdélyi Egyházmegye első érseke, Bálint Lajos.
Ezért is van az első borítón a csíksomlyói Szűzanya képe és Krisztus
szimbólumaként a gyertya. Csonkig égni! – ez sok lelkipásztor jelmondata. Jubileumi esztendő tehát
az idei, amikor a szerző első jubileumi hálaadó szentmiséjét, az
ezüstmisét mutatja be. E kötet nem
más, mint az ezüstmisés szerző hálaadása a 25 éves papi szolgálatért
– fogalmazott Oláh Dénes főesperes.
Mit tartalmaz a kötet? Válogatást
25 év lelkipásztori szolgálatából. Az
első részben 25 tanulmány, búcsús
beszédek, elmélkedések, a második
részben szintén 25 téma, vegyes beszédek és esszék találhatók.
Forgassa tehát ki-ki lelki épülésére, hitbeli gyarapodására e tartalmas könyvet.
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Farsang farkán (1.)

A farsangi kultúráról
Az európai népek többségének körében a
farsangi időszakban évszázadokon át minden
társadalmi réteg és korcsoport megtalálta az
életöröm, a jókedv, a játék megnyilvánulásának
egyéni és közösségi lehetőségeit. A farsang
vége, a „farsang farka”, „púpos napja” ideje
szimbolikus cselekvésekben gazdag átmeneti
időszaknak, a tél-tavasz fordulójának számított. A farsangi jókedv, mulatság, a sok és nagy
evés-ivás eredetileg a várt és beköszönő tavasz
örömének volt az archaikus kifejezése, állítják
az etnológusok. Gyakoriak voltak az ünnepkört lezáró utcai menetek, felvonulások, házi
mulatságok és farsangi bálok.
A farsang sokféle szokása, játékosnak nevezhető jelensége emberi, közösségi, szoci-
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házasemberek vehettek részt, de sokkal többen, mint az estéli fonóbeli játékokban. Ezek
a szabályok néhány helyen korunkig megmaradtak, legények öltöznek leányoknak is KiTorockón,
Bölönben,
béden,
Gyergyóditróban, de többnyire feloldódtak.
Asszonyok, leányok is aktív résztvevők lehetnek, sőt átvették-átveszik a hagyományos
férfiszerepkörök egy részét, például Alsósófalván és Beresztelkén. Ezek a szokásjátékok
és maszkjaik nem egyértelműen „szépek”
vagy „csúnyák”, komikusak vagy parodisztikusak, legtöbbjük összetett, szimbolikus jellegű. Bővelkednek humoros-komikus,
csúfolódó és erotikus jelképekben, mozzanatokban. Érezhető a szokásalkalomnak, eseménynek kijáró ünnepélyesség, sőt,
szertartásosság és mindennek a fordítottja, a
játékosság; kitapintható e szokásjátékokat élA kibédi szép párok, kétoldalt a piros és a fehér lovas (2000)

telező időszaka volt. A néphit mágikus kapcsolatot érzett az új pár jövője és az ébredő
természet, a nappalok meghosszabbodása és
enyhülése között. Akik nem mentek férjhez,
nem nősültek meg a legalkalmasabb időben,
azokat a közösség számon tartotta, sőt büntette (Bálint Sándor).
Ne csodálkozzunk hát, hogy annyi menyasszonyt és vőlegényt, párokat, násznépet, la-

játék abból állt, hogy bevonultak és énekelve
körbetáncoltak a szobában. Kétszeri körbetáncolás után bemutatkoztak, felhajtották
csipke álarcukat. A falujárás után visszatértek
az elindulási helyre, és együtt mulattak. A
mulatság az elmúlt évtizedekben áttevődött a
művelődési otthonba, a szokásjáték pedig
bálba való hívogatássá alakult. Sámsondon
három bált tartanak a farsangon: egyet a ma-

Indulásra készen a mezősámsondi fehér fársáng lakodalmas serege (2007)

álpszichológiai szükségletet elégített ki, és
sajátos farsangi kultúrát teremtett. Nemhiába
maradt fenn és alakult sokféle változatban
koronként, vidékenként, vallásfelekezetenként és nemzetenként. Nálunk is, erdélyi magyaroknál, székelyeknél. A hagyomány által
megőrzött, szinte napjainkig kedvelt élő dramatikus szokásokban változatos formában jutott
kifejezésre
népünk
életöröme,
játékigénye, szabadságvágya, az élet nehézségeivel dacoló, azokat legyőzni próbáló
kedve és reménye. Bár a farsangi kultúra jelentékeny része mind az európai, mind a magyar néphagyományban általánosan jellemző,
ugyanakkor a farsangi szokások változataiban etnikus, táji és lokális eltérések is megfigyelhetők. A népszokáskutatásnak egyik
feladata éppen az, hogy a helyi, ismétlődő,
konkrét és illékony farsangi kultúrát felszínre
hozza, bemutassa, jellemezze.
Farsang végi utcaszínház
A farsang farka az egész esztendő egyik
legfontosabb szokásalkalmának bizonyult a
legutóbbi időkig. Ez a rövid, néhány napos
idő, a farsang utolsó hete – de leginkább húshagyókedd és hamvazószerda – a maszkos
alakoskodásnak, népi színjátszásnak is telített
időszaka. Ebben a sűrített karneváli időben
egyrészt tovább élhetett az elmúlt hetek bekéreztető, fonóbeli vagy házról házra járó
színjátszása, maszkurázása. Bizonyos vidékeken, falvakban csak ebből állt a farsangi
színjátszás. Másrészt ezekben a napokban
ennél sokkal nagyobb jelentőségre tett szert
az egész közösséget megmozgató „utcaszínház”. Népes menetek, maszkos alakok vonultak
az utcán, be-betértek vagy meg-megállhattak
egy-egy jelenet rögtönzésére, előadására. A
megvalósuló játék szokáscselekménye, szimbolikája, funkciója valamiképpen kapcsolódott a farsang végéhez.
A farsang végi nappali dramatikus szokásokban eredetileg csak férfiak, legények és

tető-fenntartó közösségi erkölcs- és normarendszer is. A napjainkban még gyakorolt vagy
felújított szokásjátékokban mindezek mellett
vagy felett dominánssá vált a közösségi nemzedéki vagy éppen etnikus együttlétben, látványban, énekben és táncban megteremthető
öröm, szórakozás és szórakoztatás.
Farsangi (valóságos és szimbolikus)
lakodalmak
Az erdélyi magyarság farsang végi szokásjátékainak tematikus csoportjaiban az európai
és a magyar farsangi szokások jellegzetes
témái, motívumai, alakjai szinte mind megjelennek, eltérő intenzitással, de legtöbbször
csak a téma, a motívum, a maszk lehet ismerős.
Mindaz, ami ezekre épül, az illékony játék, az
utcaszínházi pillanat ereje, közösségi érvényessége sajátosan ránk jellemző, vidékenként, falucsoportonként változhat, sőt egy falun belül
is. Összességében pedig oly sokszínű.
A farsang végi szokásjátékok egyik összefoglaló gondolatköre a termékenység, az élet
továbbadása, a párosodás, a nász. Ennek konkrét megjelenítői a játékok menyasszonyai, vőlegényei vagy a lakodalom utánzása. A helyi
hagyománynak megfelelően a részt vevő, házasság előtt álló fiatalok szimbolikusan megjelenítik, illetve eljátsszák, mintegy előrevetítik a
lakodalmat. E szimbolikus lakodalomra a verbális kommunikáció hiánya jellemző, helyette
az öltözetnek, az álarcnak, az éneknek és a
táncnak van megkülönböztetett funkciója.
De miért farsang végi a szimbolikus lakodalom, kérdezhetnők naivan. Azért, mondaná
a szokás rendjének szószólója, mert végig a
farsangon valóságos lakodalmakat lehetett és
kellett tartani. A népi emlékezet szerint –
anyakönyvi adatokkal, statisztikákkal bizonyíthatóan – nem is olyan régen a farsangon
tartottuk a legtöbb lakodalmat. Ennek okát a
téma kutatói összefüggésbe hozták azzal,
hogy valamikor a farsang az új párok egybekelésének nemcsak hagyományos, hanem kö-

Keréken forgó, ölelkező bábupárok az utcai menetben (Beresztelke, 2000)

A torockói párok vonulása (2000)

kodalmi jelenetet látunk-hallunk a farsangi
népi dramatikus szokásokban Torockótól Beresztelkéig, az erdővidéki Bölöntől Gyergyóditróig, hogy ölelkező bábuk forogtak
keréken, hogy vénleányoknak kellett öltözni
és tuskót húzni, vagy a vénlegényeknek csutakot húzni a nyárádmenti Szentgericén. A
farsangi világszemlélet így biztatta és egyben
figyelmeztette az egyént és közösséget az élet
folytatására, a jövőre, a megmaradásra. És

gyarok, egyet a románok és egyet a cigányok.
Ennek megfelelően a bál napján a magyar,
román vagy roma fiatalok öltöznek fehér farsangnak, és a bálban is bemutatják a táncot.
A küküllőmenti kibédi változatban a szimbolikus nász megtestesítői a szépek, a szép
párok. A szépeket négy pár alkotja: a fehér
bóvér (vőlegény) a menyasszonnyal, a piros
bóvér (násznagy) a székely leánnyal, a huszár
a leánnyal és az úrfi a kisasszonnyal. A szé-

Vénleánynak öltözött legények tuskót húznak (Torockó, 2000)

egyben harmóniára az isteni és emberi törvényekkel.
A marosszéki mezőségi lakodalmas szokásjátékokban vendégséges alapon megy
minden, vagyis a szokás egészében lakodalomszerű. Mezősámsondon és Szabédon a
neve fehér fársáng, Mezőkölpényben szép
fársáng. Szereplői Sámsondon a násznagy
(bojér), két vőfély, menyasszony, vőlegény,
vendégséges párok (6-8 fiú-leány pár); Kölpényben a csattogtató (ostoros), vőlegény
(első huszár), násznagy (második huszár), vőfély és koszorúsleány (több pár), lakodalmi
gazda és szakácsné. A játékra hetekkel azelőtt
készülődni kezdtek, beszerezték a ruhákat. A
legényeket szeretőjük öltöztette, a leányokat
az édesanyjuk. A farsang utolsó hetében, régebben hagyományos módon húshagyókedden, egyik társuknál felöltöztek, délután
végigjárták az egész falut, házról házra. A

A fényképeket a szerző készítette.

pekhez tartozik két díszesen öltöztetett falovas is. A szépek az utcán vonulnak, és minden
felkeresett ház udvarán, tornácán szöktetőst
táncolnak, majd a vőlegény megtáncoltatja a
házileányt. A háziaktól adományokat gyűjtenek (kolbászt, szalonnát, tojást), ezeket a bőrálarcos kúdusok szedik össze. Kibéden a
szépeket bőrálarcos ostorosok kísérik, védik.
Ők vannak a legtöbben, napjainkban tizenketten. A rituális rendetlenség jegyében ők mindent elkövetnek, nagyokat csattintanak,
ölelgetik a leányokat. A kibédi szokásjáték
tehát egy ünnepélyes, a párosodást szimbolizáló felköszöntésből és egy utcai, inkább bohózati jellegű jelentéssorból áll. Ugyanakkor
legénypróba jellege is van, a legénysereg
belső hierarchiája szabja meg a játékban való
részvételt és a szerepköröket. A szokásjáték
egész napos, majd a reggelig tartó farsangi
bállal zárul.
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U17-es válogatott
kerettagság?
A Ladies játékosai is pályáztak
Szerkeszti: Farczádi Attila

Nagyszabású teremlabdarúgótornát rendeztek Székelyudvarhelyen az elmúlt hét végén, húsz női
U17-es csapat (köztük az A osztályban szereplő Marosvásárhelyi Ladies) részvételével. A rendezvény
célja egyrészt összeállítani a korosztályos női futsalválogatott keretét, amely indul az ifjúsági olimpiai
játékok (Buenos Aires 2018 Summer Youth Olympic Games) szeptemberi selejtezőjén, másrészt a
sportági szövetség képviselője,

Cristian Vornicu nem titkolta a föderáció honlapjának nyilatkozva,
hogy képet szeretnének kapni a csapatok képességeiről, hogy annak
alapján eldöntsék: lehetséges lennee a női futsalbajnokság beindítása.
Harmadrészt, és ez sem mellékes
szempont, hogy mivel a részt vevő
csapatok többsége a nagypályás
bajnokságok állandó szereplője,
ezáltal játéklehetőséget biztosítottak számukra a téli idényszünetben.

Lehet, hogy sporttörténelmi alkalom: a szövetségben a székelyudvarhelyi tornán látottak alapján (is) döntenek arról, van-e lehetőség a női futsalbajnokság beindítására. Fotó: frf.ro

A torna házigazdája a Vasas Femina együttese volt, a mérkőzéseket a Rákóczi Centerben és a
Bányai János Szakközépiskola tornatermében játszották le. A székelyudvarhelyi tornára benevezett
csapatok: Székelyudvarhelyi Vasas
Femina, Marosvásárhelyi Ladies,

Kolozsvári Olimpia, Galaci Universitatea, Bukaresti Fair Play, Armonia Fălticeni, Temesvári CFR,
Felsőlugosi Sporting, Real Craiova,
Szörényvári Drobeta ACS, Nagybányai Máramaros Venus, Nagybányai Függetlenség, Universitatea
Alexandria, Borgóprundi Heniu, FC

Vîcovul de Sus, Románvásári Sárga
Rókácskák (Vulpiţele Galbene
Roman), CSM Paşcani, Jászvásári
Navobi, Banat Girls és a CSŞ Târgovişte (a Ladies a Nagybányai
Függetlenséggel, a CSS Târgoviştéval és a Temesvári CFR-rel került
össze). (C.A.)

vezi a klubvezetés bizalmát. Természetes azonban, hogy ha a csapat
adós marad a kívánt eredményekkel, a klubvezetés meghozza a megfelelő döntést, hogy az együttesnek
reális esélye maradjon a bennmaradásért folyó küzdelemben. Ilie Stan
edzőt figyelmeztettük, hogy a mérkőzések végén kizárólag a játékosok szereplését, egyéni és kollektív
produkcióját véleményezze, a klub
anyagi helyzetével kapcsolatosan
vagy a szerződését érintő kérdésekben ne nyilatkozzon, egyébként viselnie kell a következményeket”,
írták.
Ilie Stan válaszreakciója
Az országos sportsajtó természetesen ismételten megkereste az érintett szakembert. Íme a válasz: „A
klub élén az igazgatótanács áll, nem
Claudiu Maior. Beszéltem vele,
nem ő hozza a döntéseket. Akkor
találkoztunk, amikor idejöttem.
Nem igaz, hogy megjelölte volna,
melyik játékost tegyem be a csapatba. Senki nem kért tőlem semmit. Százszázalékig biztos vagyok
benne, hogy nem akartak leváltani.
De melyik edzőnek nem lóg folya-

matosan Damoklész kardja a feje
fölött?” – mondta a DigiSport TV
Fotbal Club című műsorában Ilie
Stan.
Hozzátette: „az, hogy az a bizonyos játékos addig kapott lehetőséget, ameddig Ferfelea visszatért,
igaz. De nem úgy játszott, ahogyan
szerettem volna. Én minden fiatal
labdarúgónak megadom a lehetőséget, hogy megmutassa magát, és elvárom, hogy amikor pályára
lépnek, akkor felelősségtudatról tegyenek bizonyságot.”
Ami a folytatást illeti, úgy fogalmazott: „egyértelművé tettem, hogy
kitöltöm szerződésemet. Most azt
tartom a legfontosabbnak, hogy felejtsük el, ami itt történt. Nagyon
fontos, hogy megnyerjük a Voluntari elleni, következő meccsünket.
Sokat beszélgetek a játékosokkal,
mondtam nekik, hogy ne olvassanak el mindent, ami a sajtóban megjelenik. A csapatban elég jó a
hangulat, és az eddigi játék alapján
bizakodó vagyok, hogy jönnek
majd az eredmények is”.
Következő felvonás: február 24én, pénteken 20.30 órától.

ASA-vendégjáték Kolozsváron, a bajnokság helyzetkihagyásával
és az edző helyzetének összemaszatolásával

Farczádi Attila
Kétgólos vereséget szenvedett
Kolozsváron a CFR-től a Marosvásárhelyi ASA a labdarúgó 1. liga 24.
fordulójában, péntek este. A találkozó után a bajnokságot közvetítő
sporttelevíziók a Gazeta Sporturilor
című országos sportlap értesülése
alapján hírül adták, hogy Ilie Stan
edzőt menesztik a Sziget utcaiak
kispadjáról. Miután azonban a szakvezető kizárta annak lehetőségét,
hogy nyáron lejáró egyezményét
idő előtt közös megállapodással felbontsák, a klub úgy foglalt állást:
egyelőre nem válnak meg tőle,
azonban kilátásba helyezték, hogy
az eredmények függvényében bármikor előfordulhat, hogy változtatnak. A történetben Ilie Stan
nyilatkozatai alapján tisztázatlan
szerepet játszott a vezetőtanács alelnöke, Claudiu Maior (egyszer ő
dönt, máskor nem ő dönt), és egy fiatal játékos (feltehetően T. Petriş),
akit állítólag vezényszóra kellett betenni a csapatba, a CFR elleni
meccsen azonban kimaradt belőle.
„Az ilyen játékos ne sírjon, hanem
pofozza fel magát”
A mérkőzés nem csak a marosvásárhelyiek, de a kolozsváriak szempontjából is igen fontosnak tűnt,
hiszen a CFR-hez nemrégiben új tulajdonos érkezett, és a Gépész utcában nem rejtik véka alá, hogy ismét
nagyratörő terveik vannak. Első
körben a felsőházi rájátszást célozzák, ehhez pedig minden pontra
szükségük van, amit még megszerezhetnek. Eddig jól gazdálkodtak
idén, hiszen a lehetséges kilencből
hetet begyűjtöttek (beleértve az
ASA elleni pénteki mérkőzést is),
csak a fővárosi FCSB-vel kényszerültek pontosztozkodásra.
A találkozó első nagy gólszerzési
lehetőségét Cristian Bud hagyta ki,
a 38. percben, amikor nagyon jó
helyzetből kapu mellé fejelt. Az
ASA a félidő hajrájában Bănel Nicoliţă révén pontozhatott volna, a
télen érkezett korábbi válogatott középpályás azonban nem találta el a
kaput egy ígéretes ellentámadás
végén. Szünet után kevéssel a bajnokság talán legnagyobb tévesztésének lehetett szemtanúja a Gépész
utcai stadion, valamint a televíziós
közvetítés közönsége: Velayos remekül találta meg egy passzal a
CFR védői mögé belépő Marius
Bâtfoit, az ASA támadójának helye
is volt, ideje is, hogy a kapuba helyezzen, mégis elsiette a lövést, és
célt tévesztett! Öt perc sem telt el,
és a futballban használt közhelyes
mondás – ti. hogy a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat – ismételten megerősíttetett: Tomislav

Sokáig kiegyenlített volt a küzdelem, a CFR csak a második félidőben tudott az ASA fölé kerekedni. Fotó: GSP

Sorsa „beleállt” Laurenţiu Rus kb.
20 méteres lövésébe, és sarokkal a
jobb oldalléc mellé továbbította a
labdát. Tíz perccel később pedig a
második gólt is megszerezték a kolozsváriak, Alexandru Păun kicselezte Rougalast, majd kilőtte a
hosszú sarkot. Ezzel gyakorlatilag
eldőlt a meccs sorsa, az ASA nemigen tudott már helyzetet összehozni, így a CFR játékosai és
szakvezetése örülhetett a három
pontnak.
„Az ilyen játékos ne sírjon,
hanem pofozza fel magát! Meggyőződésem, hogy Bâtfoi helyzetén
múlt a három pont sorsa, alig tudom
elhinni, hogy kikaptunk – dühöngött a végén a marosvásárhelyiek
vezetőedzője, Ilie Stan. – Kár, hogy
vesztettünk, mert nagyon jól játszottunk a bajnokság egyik legjobb
csapata ellen, az első félidőben is
voltak helyzeteink. Sajnálatos
módon olyan játékosaink is vannak,
akik most ismerkednek az 1. ligával, velük kell boldogulnunk. Megpróbáltam jó futballistákat igazolni,
de senki nem akar az ASA-nál szerepelni. Ha 1000 eurót ajánlasz,
számítanod kell rá, hogy a produkció, amit cserében kapsz, ugyananynyit ér majd. De ez már más lapra
tartozik” – fogalmazott a televíziós
közvetítést lezáró nyilatkozatában a
marosvásárhelyiek szakvezetője.
Nem zörög a haraszt,
ha a szél nem fújja?
A mérkőzést követően a Gazeta
Sporturilor című lap értesült elsőként, hogy a klubvezetés közvetlenül a CFR elleni mérkőzést
követően döntött Ilie Stan menesztéséről. Az edzőt azonnal felhívták
a bajnokságot közvetítő DigiSport
TV-től, hogy reagáljon a helyzetre.
„Nem tudok róla, nem, nem. A
buszon vagyunk, Marosvásárhely
felé tartunk. De ahogy mondani

szokás, nem zörög a haraszt, ha a
szél nem fújja. Amíg nem tudom,
hogy ténylegesen mi a helyzet, nem
látom, mit mondhatnék erről. Claudiu Maior dönt. Nekem a nyárig érvényes a szerződésem. Nagyon
sokat dolgoztam, hogy összerakjak
egy új csapatot. Azt hiszem, több
mint 100 focistát hívtam, de szinte
senki nem akart ide jönni. Meggyőződésem, hogy akikből végül összeállt az együttes, azokban van
növekedési potenciál. Visszatérünk
a mi pályánkra, élvezzük majd a
szurkolók támogatását is. Bízom
benne, hogy meglesz a három pont
a Voluntari FC elleni mérkőzésen, a
dolgok a helyükre kerülnek, és lesz
pénz is. A nyárig mindenképpen
maradok Marosvásárhelyen, akár a
2. ligában is dolgoznék itt, miért
ne? Miért ne lehetne megmenteni a
csapatot? A rájátszásban elég megnyerni két meccset, és rögtön feljebb kerülsz” (az alapszakasz után
megfelezik a csapatok pontszámát
– a szerk.).
Az ASA szombaton foglalt állást
a kérdésben. A klub honlapján megjelent közleményben azt írták: cáfolják a Kolozsvári CFR elleni
mérkőzést követően az országos
sajtóban megjelent értesüléseket,
miszerint menesztették volna Ilie
Stan vezetőedzőt. „Mint minden
esetben, a klubvezetés ezúttal is az
igazgatótanács tagjaival közösen
elemezte a csapat szereplését. Tudatában vagyunk annak, hogy az alakulatnak időre van szüksége, hogy
képességeinek megfelelően teljesítsen, az együttes játéka még alakulófélben van. Az is igaz
ugyanakkor, hogy mindenki, aki támogatja az ASA-t, azt szeretné,
hogy javuljon a játék, és ebből kifolyólag legyen több a pozitív eredmény, hogy célunkat – elkerülni a
kiesést – tudjuk elérni. Az edző él-

Ilie Stan vezetésével az ASA
Három meccset játszott eddig a Marosvásárhelyi ASA Ilie Stan irányításával. A háromból igazán csak a Temesvári Poli ACS elleni, gól nélküli
döntetlen okán lehet szemrehányást tenni a szakvezetőnek, a bajnoki címvédő és az Európa-ligában továbbra is vitézkedő Astra elleni, idegenbeli 01, illetve a mostani, Kolozsvári CFR elleni 0-2 a papírformát igazolja. Az
ettől eltérő eredmény valójában meglepetés lett volna mindkét mérkőzésen,
és nehezen elképzelhető, hogy az ismert körülmények között a klubvezetés
kötelezővé tette volna a pontszerzést bármelyik találkozón a kettő közül.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 24. forduló: Kolozsvári CFR – Marosvásárhelyi ASA
2-0 (0-0)
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu stadion. Vezette: G. Rădulescu, O.
Artene, I. Bobe.
Gólszerzők: Tomislav Sorsa (58.), Alexandru Păun (67.).
Sárga lap: Ciolacu (46.), Candrea (69.)
CFR: Mincă – T. Lopes, Larie, A. Mureşan, Camora – L. Rus, Deac (80.
Gomelt) – A. Păun, Omrani, Nouvier (55. Sorsa) – C. Bud (46. J. Carlos).
ASA: Pap – Velayos, Rougkalas, M. Constantin (27. Candrea), Mendy –
G. Mureşan – Balgiu, Ferfelea (59. E. Dică) – Nicoliţă, Ciolacu – Bâtfoi (62.
C. Rus).
További eredmények a 24. fordulóból: Voluntari FC – Medgyesi Gaz
Metan 1-0, USK Craiova – Bukaresti FCSB 1-2.
1. Viitorul
23
15
2. FCSB
24
13
3. Craiova
24
12
4. Medgyes
24
10
5. CFR*
24
12
6. Dinamo
23
9
7. Astra
22
9
8. Botoşani
23
8
9. Voluntari
24
8
10. Jászvásár 22
7
11. Chiajna
23
5
12. Pandurii* 23
6
13. Poli ACS*** 23
6
14. ASA**
24
5
* 6 büntetőpont levonva
** 9 büntetőpont levonva
*** 14 büntetőpont levonva

Ranglista
3
6
4
8
7
5
5
5
5
5
6
7
6
4

5
5
8
6
5
9
8
10
11
10
12
10
11
15

34-20
32-20
34-24
35-25
39-22
35-32
22-25
27-26
30-36
23-24
14-28
23-36
22-35
19-36

48
45
40
38
37
32
32
29
29
26
21
19
10
10
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BL: Kivégzés Münchenben, cicázás Madridban

Ötöt lőtt a Bayern az Arsenalnak, a Real hátrányból fordítva 3-1-re nyert a Napoli ellen a labdarúgó
BL nyolcaddöntőjében.
Madridban az olasz csapat szerzett előnyt már a
8. percben Lorenzo Insigne helyzetfelismerésének
köszönhetően: a támadó mintegy 30 méterről tekerte el a labdát a kint álló Keylor Navas mellett.
Az addig is lendületesen futballozó hazaiak fokozták a tempót, és Karim Benzema közeli fejesével tíz perccel később egyenlítettek. A francia
támadó – aki csapata legutóbbi hét BL-találatából
ötöt szerzett – a hajrában vezetéshez juttathatta
volna a madridiakat, de labdája a bal kapufát találta
el.
A pihenőt követően aztán gyorsan kétgólos
előnybe került a Real Madrid: előbb Toni Kroos
lőtte ki a bal alsó sarkot 15 méterről Cristiano Ronaldo pontos passza után, majd Casemiro 20-22
méterről leadott kapáslövése talált utat a kapuba.
A müncheni találkozó elején a hazaiak játszottak Kevéssel azután, hogy beállt, Thomas Müller megszerezte a Bayern ötödik gólját.
Fotó: AP
fölényben, és Arjen Robben távoli bombagóljával
már a 11. percben megszerezték a vezetést. Ez volt a hol- büntetőhöz jutott az Arsenal, amit Alexis Sánchez kihaland játékos 238. mérkőzése és 124. gólja a Bayern színei- gyott, a kipattanót viszont értékesítette. A szünetig hátralévő
időben kiegyenlítettebbé vált a játék, de mindkét oldalon
ben.
A játék képe a folytatásban sem változott jelentősen, ám kimaradtak a helyzetek.
A második felvonást ragyogóan kezdték a müncheniek,
a 29. percben Robert Lewandowski szabálytalansága miatt
tíz perc alatt háromszor voltak eredményesek, előbb Lewandowski talált be, majd Thiago Alcantara duplázott (4Wenger: A következő szezonban is
1). Az Arsenal védelmén igencsak meglátszott, hogy a 49.
edzősködni fogok
Arsene Wenger az Arsenal labdarúgócsapatától való percben sérülés miatt le kellett cserélni egyik középhátvédeseteges távozása után is edzősködne a következő sze- jét, Laurent Koscielnyt.
A hátralévő időben magabiztosan őrizte előnyét a
zonban.”Mindegy, mi történik, biztos, hogy a következő
idényben is edző leszek. Itt vagy máshol” – mondta a Bayern, sőt a 88. percben Thomas Müller tovább növelte a
francia tréner az együttese mai FA Kupa-mérkőzése előtt különbséget, így csapata nagy lépést tett a nyolc közé kerülés felé. A londoniaknak a második félidőben egyetlen katartott pénteki sajtótájékoztatón.
A londoniakat több mint húsz éve irányító, 67 éves pura lövésük sem volt.
A visszavágókat március 7-én rendezik.
Wenger aktuális szerződése a nyáron jár le, s mint
mondta, márciusban vagy áprilisban dönt a jövőjéről. A
Eredményjelző
szakember most már szinte folyamatosan a támadások
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkereszttüzében áll. Csapata szerdán a Bajnokok Ligájákőzések:
ban 5-1-re kikapott a Bayern München otthonában, így
* Real Madrid (spanyol) – Napoli (olasz) 3-1 (1-1)
már nem igazán reménykedhet a továbbjutásban, azaz
Gólszerzők: Benzema (18.), Kroos (49.), Casemiro (54.),
sorozatban hetedik alkalommal búcsúzhat a nyolcaddönilletve Insigne (8.).
tőben. Ráadásul a bajnoki címre is nagyon kevés esélye
* Bayern München (német) – Arsenal (angol) 5-1 (1-1)
van a Premier League-ben legutóbb 2004-ben aranyérGólszerzők: Robben (11.), Lewandowski (53.), Thiago
mes gárdának, mivel jelenleg negyedik a tabellán, tíz
(56., 63.), Müller (88.), illetve Sánchez (30.).
ponttal lemaradva az éllovas Chelsea-től.

Két magyar,
három román bíró
a női foci-Eb-n
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közzétette azok-

nak a játékvezetőknek a jegyzékét, akik közreműködnek
majd a nyári hollandiai női labdarúgó-Európa-bajnokság
mérkőzésein. A listára két magyar és három román bíró is felkerült.
Kulcsár Katalin játékvezetőként, Kulcsár Judit pedig asszisztensként tevékenykedhet majd a kontinentális tornán. A
két magyar bíró tavaly tavasszal a női Bajnokok Ligája döntőjében is együttműködött. A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó szervezet (IFFHS) Kulcsár Katalint
választotta az elmúlt év legjobb női bírójának. A BL-finálé
után az U20-as világbajnokságon is vezetett mérkőzéseket.
Kulcsár Judit csaknem 14 éve tagja a nemzetközi szövetség
(FIFA) keretének. Korábban két női Európa-bajnokságon, továbbá korosztályos világbajnokságokon, BL-mérkőzéseken
és számos selejtezőn tevékenykedett, illetve Magyarországon
elsőként kapott szerepet női asszisztensként a férfi NB I-ben.
A románok közül Teodora Albon középbíró, valamint Petruţa Iugulescu és Mihaela Ţepuşă került fel az UEFA listájára.
Albonnak ez lesz a második Eb-részvétele, a 2013-as svédországi torna után.
A július 16-a és augusztus 6-a között zajló Európa-bajnokságot első ízben rendezik 16 csapat részvételével. A meghívott játékvezetők május 15-17-én Hollandiában
ismerkedhetnek meg a szervezőkkel, illetve kapnak általános
betekintési lehetőséget a tornával kapcsolatos tudnivalókba.

Kulcsár Katalin játékvezetőként, Kulcsár Judit pedig asszisztensként tevékenykedhet majd a kontinentális tornán. A két magyar bíró tavaly tavasszal a női
Bajnokok Ligája döntőjében is együttműködött. Fotó: mlsz.hu

Európa-liga: Büntetőt reklamált az Astra, elmaradt a győzelem

Kétszer is hátrányba került az Astra a Genk
elleni labdarúgó Európa-liga-mérkőzésen, a tizenhat közé jutásért zajló párharc első felvonásán, mindkétszer sikerült egyenlítenie. A román
bajnok így ötödik meccsén maradt veretlen a sorozatban, és megőrizte továbbjutási esélyét,
kvalifikációs esélyei mindazonáltal jelentősen
csökkentek.
A giurgiui alakulat a 13. percben büntetőt reklamált Budescu fellökése miatt, a játékvezető
azonban nem fújta be, miután a nagyon közel
álló gólbíró sem jelzett szabálytalanságot. Az
első gólt ezek után a vendégek szerezték, akik
addig nemigen veszélyeztettek, ám a 25. percben résen voltak, és éltek a lehetőséggel: Săpunarut nagyon könnyen átverték, Lung későre jött Seto a hajrában egyenlítve jóvátette a második belga gólt megelőző hibáját. Fotó: DigiSport
ki a kapuból, Geraldóval sem igen értették meg egymást, a hibák
Pár méterről nézte a bíró, mégsem látta, hogy gól volt
sorozatának pedig ára lett, Castagne góllal büntetett. A román csaMegfosztották egy szabályosnak tűnő góltól az Ajax együttepat kevéssel a szünet előtt egyenlített, Teixeira remek labdával szolsét a Legia Varsó elleni Európa-liga-mérkőzésen. A komoly balgálta ki Budescut, aki nem hibázott.
héval felvezetett varsói találkozó 8. percében Klaassen lövését
A házigazdák szünet után a vezető találatért rohamoztak, Teixecsak a gólvonalon túl tudta megállítani a Legia kapusa, de ezt
ira révén akár be is lőhették volna, azonban a vendéglátók játéksem a spanyol játékvezető, sem az alapvonali asszisztense nem
mestere célt tévesztett. Hasonlóan nem találta el a kaput Alex.
vette észre. Mentségükre szóljon, hogy takarásból látták a sziIoniţă sem, ajtó-ablak helyzetben a jobb alsó sarok mellé gurított.
tuációt és a visszajátszásokból sem volt tökéletesen megállapítEbből a lehetőségből akár Budescu is a hálóba pöckölhette volna a
ható, hogy áthaladt-e a gólvonalon a labda. Volt egy szög,
játékszert, de két-három lépéssel lemaradt a fázisról. Közben a
ahonnan azonban tisztán kivehető volt a gól.
Genk sem tétlenkedett, egy helyzetet hárított Silviu Lung jr., a 83.
percben azonban az Astra
kapusa tehetetlennek bizo„Vegyes” mezben szurkolt
nyult, amikor Trossard csaa harmadik Pogba
Egyedi mezben szurkolta végig a Manchespata
remek
kollektív
akcióját gólra váltotta. Az ter United és a St. Étienne csütörtök esti labújbóli belga előnyt jelentő darúgó Európa-liga-mérkőzését Mathias
találat a középpályán labdát Pogba, aki nem akart dönteni pályán lévő testvesztő Seto hibájának kö- vérei között. A világ legdrágább futballistája,
vetkezménye, a japán fut- Paul a házigazda MU-t, a Sparta Rotterdamballista ezért kétszeresen is ban játszó Mathias ikertestvére, Florentin
hajtott a hátramaradt idő- pedig a francia csapatot erősítette, így az ezben, hogy azt jóvátegye – és úttal semleges harmadik fivér úgy döntött:
a hajrában sikerült is, Florea mindkét együttes trikóját magára ölti. A meze
egyik fele piros, a másik zöld volt, s Paul 6beadásából az ellenfél háló- os, valamint Florentin 19-es száma is szerepelt
jába fejelve egyenlített.
rajta. Mathias Pogba édesanyjával és más csaA visszavágót február 23- ládtagjaival nézte végig a mérkőzést, amely a
Paul nyerte a Pogba testvérek első csatáját. Fotó: AP
án 22.05 órai kezdettel ren- Manchester United 3-0-s sikerével zárult.
dezik. (F.A.)

Eredményjelző
Labdarúgó Európa-liga, a legjobb 16 közé
jutásért, 1. mérkőzések:
* PAOK (görög) – Schalke 04 (német) 0-3 (01)
Gól: Burgstaller (27.), Meyer (82.), Huntelaar
(90.).
* Hapoel Beer-Sheva (izraeli) – Besiktas
(török) 1-3 (1-1)
Gól: Barda (44.), illetve William (42., öngól),
Tosun (60.), Hutchinson (90+4.).
* Villarreal (spanyol) – AS Roma (olasz) 0-4
(0-1)
Gól: Emerson (32.), Dzeko (65.,79., 86.).
* Manchester United (angol) – St. Étienne
(francia) 3-0 (1-0)
Gól: Ibrahimovic (15., 75. 88.).
* Anderlecht (belga) – Zenit (orosz) 2-0 (2-0)
Gól: Acheampong (5., 31.).
* Legia Varsó (lengyel) – Ajax Amsterdam
(holland) 0-0 (0-0)
* Athletic Bilbao (spanyol) – APOEL (ciprusi) 3-2 (1-1)
Gól: Merkis (38., öngól), Aduriz (61.), Williams (72.) illetve Efrem (36.), Gianniotas
(89.).
* AZ Alkmaar (holland) – Olympique Lyon
(francia) 1-4 (0-2)
Gól: Jahanbakhsh (68.), illetve Tousart (26.),
Lacazette (45., 57.), Ferri (90+4.).
* Borussia Mönchengladbach (német) – Fiorentina (olasz) 0-1 (0-1)
Gól: Bernardeschi (44.).
* Rosztov (orosz) – Sparta Prága (cseh) 4-0
(3-0)
Gól: Mevlja (15.), Poloz (38.), Noboa (40.),
Azmoun (68.).
* Gent (belga) – Tottenham Hotspur (angol)
1-0 (0-0)
Gól: Perbet (59.).
* Olimpiakosz (görög) – Osmanlispor (török)
0-0 (0-0)
* Celta Vigo (spanyol) – Sahtar Donyeck
(ukrán) 0-1 (0-1)
Gól: Blanco Leschuk (27.).
* Ludogorec (bolgár) – FC Koppenhága (dán)
1-2 (0-1)
Gól: Keserü (81.), illetve Anciet (2., öngól),
Touttouh (53.).
* ASTRA (román) – Genk (belga) 2-2 (1-1)
Gól: Budescu (43.), Seto (90.), illetve Castagne (25.), Torssard (83.).
* Krasznodar (orosz) – Fenerbahce (török) 10 (1-0)
Gól: Claesson (4.).
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CSU Medicina:
Távolodik a felsőház

Nem tudott meglepetést szerezni a Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabdacsapata Bukarestben, így távolodni látszik a
felsőházba jutás esélye. No nem csak azért, mert kikapott az európai Challenge-kupa tavalyi elhódítójának otthonában, hiszen
ez papírforma-eredmény, hanem mert egyik riválisa, a Karácsonkői Unic váratlanul legyőzte a dobogóért küzdő szomszéd vár, a
Bákói Ştiinţa csapatát, és így hatpontos előnyhöz jutott a marosvásárhelyiekkel szemben.
A karácsonkői mérkőzést a bukaresti előtt rendezték, így a
marosvásárhelyi lányok tudták, hogy meglepetést kell szerezzenek, s ennek megfelelően kezdték is a találkozót. Az első játszmában ugyan kicsit elrontották a rajtot, a CSM 8-2-re elhúzott,
azonban lassan egyre hatékonyabban működött a sánc, elsősorban a Iancu-Varga felállásban, és a Medicina 14-6-ról 14-14-re
kiegyenlített (Cauc nyitássorozatával), és a játszma végére
22:24-nél két szettlabdára tett szert. Sajnos azonban, miután az
elsőt elveszítette, Pîrv volt a soros, hogy nyisson, az a bukaresti
játékos, aki a férfiakat megszégyenítő erővel képes szerválni és
akinek a bomba nyitásai az egész mérkőzés során nagy gondot
okoztak a Medicina fogadóinak, így… elúszott a nagy lehetőség.
A folytatásban nem is tudták kiheverni ezt a sokkot a marosvásárhelyiek, a második játszmában csak a Bukaresti CSM volt
a pályán. Két játszma hátrányban a Medicina a harmadik szettben még tett egy vérszegény kísérletet, 7-3-ra vezetett az elején,
a folytatásban azonban Pîrv szervái ismét elbizonytalanították a
fogadást, és a mérkőzés háromjátszmás fővárosi sikerrel zárult.
Még nincs minden veszve, ami a 6. hely elcsípését illeti, ehhez
azonban a Medicinának hárompontos (és ha lehet, háromjátszmás) győzelemre van szüksége szombaton Karácsonkő ellen, és
a maradék három mérkőzésből kettőben hasonlóra, mert Balázsfalva ellen erre aligha van esély. Ám ekkor is a többi eredménytől függ Predrag Zucović csapata. Az Unic elleni találkozót
szombaton 18 órától rendezik a Pongrácz Antal csarnokban.
(bálint)
Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 18. forduló: Bukaresti CSM –
Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0 (26:24, 25:16, 25:20)
Bukaresti Elite Sun Plaza csarnok, 50 néző. Vezette: Nicolae Marin (Galac), Nicolae Stan (Bukarest). Ellenőr:
Constantin Ispas (Bukarest).
Bukaresti CSM: Charuk, Milovits, Radosová, Medić,
Alajbeg, Pîrv (Luković, Roşca, Kapelovies). Liberó: Carocci (Ispas).
Medicina: Pucarević, Cauc, Iancu, Petra, Varga, Klarić,
(Buterez, Arniceru, Dobriceanu, Babaş, Teianu). Liberó:
Molnar (Rancz).
A 18. forduló további eredményei: Balázsfalvi Alba Volei
– Jászvásári Penicilina 3:0, Karácsonkői Unic – Bákói Ştiinţa 3:0, Bukaresti Dinamo – SCMU Craiova 3:1, Lugosi
CSM – SCM Piteşti 3:1, CSM Târgovişte – Galaci CSU
3:0.
Ranglista: 1. Balázsfalva 51 pont, 2. Târgovişte 44
(47:14), 3. Bukaresti CSM 44 (48:18), 4. Bákó 38, 5. Dinamo
35, 6. Karácsonkő 26, 7. Lugos 23, 8. Jászvásár 21, 9. CSU
Medicina 20, 10. Piteşti 14, 11. Galac 5, 12. Craiova 3.
Második ligába csúszik a Karácsonkő a férfiaknál
A férfi A1 osztályú röplabda-bajnokság 18. fordulójának
eredményei: Karácsonkő – Karánsebes 0:3, Bákó – Bukaresti CSM 3:1, Craiova – Ploieşti 3:0, Zilah – Dés 3:0, Nagybánya – Kolozsvár 3:0. A Bukaresti Steaua – Galac mérkőzést
ma 18.30 órai kezdettel rendezik (TV: DigiSport 3).
Ranglista: 1. Galac 42 pont, 2. Zilah 41, 3. Craiova 40
(45:17), 4. Steaua 40 (44:18), 5. Ploieşti 35, 6. Bukaresti
CSM 31, 7. Nagybánya 21 (31:40), 8. Karánsebes 21
(29:39), 9. Bákó 18, 10. Dés 16, 11. Kolozsvár 13, 12. Karácsonkő 3.

27 pontos győzelemmel lesöpörte
az Aradi ICIM a Marosvásárhelyi
Siriust a női kosárlabda-bajnokság
középszakaszának első fordulójában. Ez egyben azt is jelenti, hogy
miután öt pontra nőtt a két együttes,
pontosabban a rangsor 8. és 9. helyezettje között a különbség, immár
matematikai esélye sincs a marosvásárhelyi csapatnak arra, hogy feljebb lépjen, és elcsípje a rájátszást.
Visszacsúszni ugyan még visszacsúszhat az utolsó helyre a csapat,
de tekintve a Jászvásár gondjait, ez
is eléggé valószínűtlen, azaz a bajnokság hátramaradt öt fordulóját a
9. helyre betonozva fogja lejátszani.
Ez nem tűnik valami izgalmasnak,
és a lebonyolítási rendszer fekete
pontja is egyben. Másrészt így az is
biztos, hogy a Sirius kieső helyen
fejezi be a bajnokságot, más kérdés,

Szerencse, Rašič a neved

9

Bálint Zsombor
Drámai hajrában, egyetlen pont különbséggel veszítette el a Románia-kupa döntőjét a
Marosvásárhelyi Maros KK férfikosárlabdacsapata, amelynek ez az ötödik második helye
öt év alatt. A szurkolók által annyira óhajtott
trófea (akár a bajnokságban, akár a kupában)
azonban talán soha nem volt ennyire közel,
mint most, s csak egy hajszálon múlt a végkifejlet: ha úgy tetszik, az ellenfél, a Kolozsvári
U ezúttal szerencsésebb volt.
Mert a végjátékban öt sorsdöntő momentum is a marosvásárhelyi csapat kárára alakult.
Másfél perccel a vége előtt még 78:74-re a
Maros KK vezetett, és támadhatott. Vajon mi
lett volna, ha ekkor nem fújnak be Lázár ellen
egy támadó szabálytalanságot? Vajon mi történik, ha a következő kolozsvári támadás
során agresszívabb a védekezés Rašić előtt, és
a kolozsvári szerb klasszis nem talál be a védő
elől is 7 méterről? Mi van akkor, ha a következő támadás során a félkörön színegyedül található Dragoş Andrei labdája (aki addig
2/3-at dobott távolról) nem szédül ki a gyűrűből? Hogyan végződik a meccs, ha a maradék
néhány másodpercben az U támadását egyedül
a vállára vevő Rašič nem dob ismét két pontot
szinte lehetetlen pozícióból, enyhén lépésgyanús akció során? Vagy ki örülhetett volna, ha
az utolsó másodpercben szintén színegyedül
dobópozícióban található Borşa megőrzi hidegvérét, s nem dob hatalmas homályt egy
olyan helyről, amelyből edzésen tízből nyolcszor simán betalál?
A sportban azonban nincs ha. Csak a rideg
végeredmény. És ha az U-nak szerencséje volt Egymásnak feszül Filip Adamović és Goran Martinić: a két csapat játékirányítójának testköa végén, azt úgy hívják, hogy Rašič. Hisz ez a zeli csatája a Románia-kupa döntőjén, 2017. február 17-én. Fotó: Manases Sándor, u-bt.ro
különbség a jó és a klasszisjátékosok között:
Jegyzőkönyv
az utóbbiak a legkiélezettebb helyzetben is kiválóan tudnak
Férfikosárlabda Románia-kupa, döntő: Kolozsvári
teljesíteni.
Bármennyire fájdalmas is az újabb elveszített döntő, a U – Marosvásárhelyi Maros KK 79:78 (17-19, 28-22,
Maros KK az adott helyzetben minden várakozást felül- 12-20, 22-17)
Nagyszeben, Transilvania csarnok, 1800 néző. Vemúlt. Ne feledjük, Kolozsvár az Euroligából hozott kosarasokat, s játékosaik fizetése nagyságrendekkel magasabb, zette: Marius Ciulin (Konstanca), Alin Faur (Temesmint a marosvásárhelyieké, ráadásul utóbbiaknak az a ke- vár), Alexandru Olaru (Bukarest). Ellenőr: Marius
vesebb is késik. Olyan szintű kosárlabdázókról, mint Rašič, Marinescu (Bukarest).
Kolozsvári U: Rašić 21 pont (5), Moldoveanu 16 (2),
Moldoveanu vagy a most érkezett Kariniauskas még csak
álmodni sem merhet a Maros KK, ráadásul a mostani csa- Dykes 11 (1), Adamović 8 (2), Kariniauskas 7 (1), Barro
pat még mindig nem lehet teljesen egyben. Reed és Mar- 6, Kuti 6, Török 4, Gheorghe, Jucan.
Maros KK: Reed 17 pont, Đapa 14 (3), Martinić 11
ković alig érkeztek Marosvásárhelyre, utóbbi ráadásul egy
éve nem játszott, az is kész csoda, hogy a negyeddöntőben (3), Lázár 11, Kalve 9 (1), Ştefan 8 (2), Sánta 6, Borşa
és az elődöntőben így is szolid teljesítményt nyújtott, a dön- 2, D. Popescu, Marković, Cioacătă.

Így ünnepelték a Kolozsvári U játékosai a sikert. Fotó: Manases Sándor, u-bt.ro

Bebetonozva a 9. helyre

hogy ténylegesen kiesni valószínű- kadék, amit aligha lehet más módon
leg nem fog, mert a szövetség nem pótolni. A középszakasz az alsóházakarja tovább szűkíteni a mezőnyt, ban szombaton folytatódik, a Sirius
ellenkezőleg: bővíteni szeretne. Az Alexandriát fogadja, miután a múlt
első idény az élvonalban azonban héten a kupában sikerült nyerni elrávilágított arra, hogy ez nem lesz lene. (B. ZS.)
elég. Így már most el lehet
kezdeni a költségvetés előRanglista
teremtését, és az ideinél
Felsőház
sokkal versenyképesebb
1.
Sepsiszentgyörgy
18/1
37
keret összeállítását.
2. Târgovişte
14/5
33
Az aradi mérkőzés jegy3.
Kolozsvár
13/6
32
zőkönyvéből egyből feltű4.
Brassó
12/7
31
nik, hogy hiányzott a
5. Galac
10/9
29
csapatból a legponterősebb
6. Szatmárnémeti
8/11
27
játékos, Cherise Daniel, és ez
az eredményességen meg is
Alsóház
látszott. Ami azonban legin1.
Alexandria
8/11
27
kább feltűnik, hogy Arad 53
2. Arad
8/11
27
lepattanót szedett össze a ma3.
Sirius
3/16
22
rosvásárhelyiek
22-jével
4.
Jászvásár
1/18
20
szemben, és ez akkora sza-

tőben pedig érződött, hogy nem
bírja három napig ugyanabban a ritmusban.
Nincs tehát amit a csapat szemére
hányni, sem Lázárnak a támadó szabálytalanságért, sem Andreinek a kimaradt tripláért, sem a Rašičot az
utolsó két pontjánál védő Reednek,
sem Borşának, de még Martinićnak
sem, aki a kevesebb tapasztalattal
rendelkező, ám védő nélkül található kollégáját választotta a végső
bedobásnál. Ám attól még ez a vereség nagyon fáj.
És hosszú ideig vissza fog térni
még a játékosok és szurkolók rémálmaiban ez a végzetes utolsó másfél
perc.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, 1. forduló: Aradi
ICIM – Marosvásárhelyi Sirius 89:62 (26-19, 23-11, 24-18, 16-14)
Arad, sportcsarnok. Vezette: Andrada Csender (Medgyes), Ionuţ
Moraru (Kolozsvár), Octavian Goina (Nagyvárad). Ellenőr: Marius
Hurgoi (Brassó).
Aradi ICIM: Hadžović 28 pont (2), Stroman 17 (1), Karakašević
10, Pašić 9 (1), McGuire 7, Mercea 7 (1), Nagy 4, Moraru 3 (1), Demeter 2, Szőcs 2, Zidaru.
Sirius: Robinson 20 pont, Laudermill 18 (3), Gregory 11, McCune
8, Lovász 5 (1), Gál, Mészáros, Alina Pop, Radu, Parajdi.
Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, 1. forduló, felsőház:
Szatmárnémeti CSM – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 62:79, Kolozsvári U – Brassói Olimpia 90:72, Galaci Phoenix – CSM Târgovişte
77:68; alsóház: CSBT Alexandria – Jászvásári Poli 98:71.
Kiss István a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című sportműsorában Szucher Ervin meghívottja
a Sirius Kosárlabda-klub elnöke, Kiss István.
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__________________________________________________ HIRDETÉS _______________________________________________ 2017. február 20., hétfő

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

ADÁSVÉTEL
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0753-590792. (58992-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. A házhoz
szállítás ingyenes. Tel. 0752-578568. (58992-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó
szülőkre,
KOLCSÁR
ROZÁLIÁRA halálának 4. évfordulóján és KOLCSÁR GYULÁRA
halálának 19. évfordulóján. Emléküket őrzi fiuk, Tibi, menyük,
Emese, unokáik: Tibike és Petike. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! (58640-I)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748977-768. (59154)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(59159)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290.
(59159)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)
VÁLLALUNK ácsmunkát fából, tetőfedést Lindab cseréppel, teraszok,
csatornák, lefolyók készítését, javítását és bármilyen javítást. Tel. 0747871-270. (59087-I)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0744-572-889. (-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (59128)
LAKÓTÁRSULÁS alkalmaz takarítónőt.
Tel. 0751-607-375. (59169)

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Gázszolgáltató vállalat
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

Fáradt tested a sír mélyén,
Nyugodjék
már
csendben,
békén.
S míg porodat a hant zárja,
Bús emléked legyen áldva.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk február 19-én a harcói születésű, 63 éves korában
elhunyt KATONA PÉTERRE halálának első évfordulóján. Áldott,
szép emlékét szeretettel őrizzük
szívünkben.
Felesége,
két
leánya, vejei és három unokája.
(59083)

Fájó szívvel emlékezünk a néhai

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ratlanul itt hagyta szeretteit. Em-

barát és szomszéd,

csendes! Testvére, Kálmán és

61 éves korában rövid szenvedés

KONCZ JENŐRE, aki egy éve vá-

léke legyen áldott és nyugalma

családja. (59144)

Szomorú szívvel emlékezünk
február 20-án BIRÓ MATILDRA
szül. Palkó halálának 2. évfordulóján. Szerető férje, három gyermeke, hat unokája, dédunokája,
két menye, veje, három sógornője és sógora. Nyugodj békében, Matildkám! (59018)
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

„Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek.”
Szomorú szívvel emlékezünk
február 19-én a marosszentgyörgyi BÓNI FERENCRE halálának
3. évfordulóján. Az idő elmúlhat,
szállhatnak az évek, míg élünk,
velünk marad szép emléked. Emlékét őrzik szerettei. (59089-I)

Fájó szívvel emlékezünk február
20-án ANTAL SÁMUELRE halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (59098-I)

Szomorú szívvel emlékezem február 20-án MÁTYÁS ANNÁRA
szül. Păcurar halálának második
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (59140)

Szomorú szívvel emlékezünk

február 20-án szeretett édesanyánkra,

SZENTGYÖRGYI

ILDIKÓ szül. LACZKÓ ILDIKÓ iklandi lakosra halálának első év-

nyugalma csendes! Emlékét őrzi

három fia, unokái és azok csa-

ládja. (59143)

Szomorú szívvel emlékezem február 20-án SZENTGYÖRGYI ILDI-

KÓRA szül. LACZKÓ ILDIKÓ

halálának

latnál, örök nyugalomra helyez-

zük

a

nyárádszentbenedeki

református temetőben. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des!

Szerető felesége, Lenke. (1416-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett

öcsémtől, nagybátyától,

SZILÁGYI SÁNDORTÓL.

első

évfordulóján.

Nyugodjék békében! Nővére, Er-

zsike és unokaöccse, Öcsi családjával. (1416-I)

Nyugalma legyen csendes, em-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Magdi. (59143)

mama, dédmama, testvér, unoka-

léke áldott! Szerető anyatársa,

a

szeretett

testvér,

édesanya,

nagynéni,

nagy-

sógornő,

szomszéd és jó ismerős,
Fájó szívvel emlékezem február

20-án a székesi születésű KALI

ILONÁRA (Lenke) halálának 21.

özv. MAIOR GYÖNGYVÉR
(Csöpi)

szül. Kiss

hosszas, de méltósággal viselt

évfordulóján. Akik ismerték, gon-

betegség után 2017. február 17-

békében, drága jó édesanyám!

sen megpihent. Drága halottunk

Fiad, Jóska. (1421)

én, életének 79. évében csende-

temetése február 20-án 12 órakor

lesz a szászrégeni ortodox temetőben.

Immár öt éve, hogy szeretett

édesapánk, TÖRÖK FERENC ny.

földrajztanár nincs közöttünk.

Nyugodj békében, drága tati-

kánk! Lányaid. (1420)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, testvér, sógornő, rokon
és jó szomszéd,
BÖLÖNYI PIROSKA
szül. Tulit
életének 76. évében február 17én elhunyt, szerető szíve megszűnt dobogni. Temetése február
20-án, hétfőn 13 órakor lesz a
római katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (1420-I)

azokkal, akik ismerték és szeret-

ték

drága

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (1419-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély együttérzésünket fejezzük

Szomorú szívvel tudatjuk mindMegállt egy szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely
dolgozni
imádott.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk február 19-én a
drága jó férjre, édesapára, testvérre, sógorra, KONCZ JENŐRE
halálának első évfordulóján.
Hiányod elviselni nagyon nehéz,
örökre megtart szívünkben az
emlékezés. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Bánatos szerettei. (59144-I)

után elhunyt. Búcsúztatása ked-

a Vili Funerar temetkezési válla-

doljanak rá kegyelettel. Nyugodj
Nem halnak meg soha, akik szívünkben élnek, hiába szállnak,
repülnek az évek. Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Csak egy
van, ami a sírig vezet: szívünkben az örök emlékezet. Minden
évben eljön a nap, mely szívünkben
fájó
emléket
hagy.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 19-én édesanyánkra,
TÓTH ILONÁRA halálának 4. évfordulóján. Áldott emlékét szívünkben őrizzük egy életen át.
Nyugodjon békében! Emlékét
őrzi két lánya, két veje és a négy
unoka: Imre, Andrea, Jenő, Mihály. (59101)

SZILÁGYI SÁNDOR

den, február 21-én 13 órakor lesz

fordulóján. Emléke legyen áldott,
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a csillag. Jóságos szíved pihen a föld
alatt, minden könnycseppem
nyugtassa álmodat. Hiába jön tavasz és tavaszra nyár, az én gyászos szívem örökké fáj. Egy
pillanat és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végtelenségbe. Maradt a bánat és egy
csendes sírhalom, szerető szívemben örök fájdalom. Nyugodjál békében, Édesanyám!
Fájó szívvel emlékezem február
20-án a marosszentgyörgyi
BORBÉLY TERÉZRE halálának 3.
évfordulóján. Emlékét őrzi szerető lánya, Edit. (58980-I)

a szeretett férj, testvér, rokon, jó

édesanyánkat,

nagymamánkat, nagynénénket,
MINISKA ILDIKÓT

ki Máthé Lászlónak, Eriknek és
édesanyjuknak,
szeretett

Dalmának

ÉDESAPA és

a

FÉRJ

hirtelen elvesztése alkalmával. A
Székelykáli

Általános

tanárainak

és

közössége. (-I)

Őszinte

Iskola

diákjainak

részvétünket

és

együttérzésünket fejezzük ki Kiss
Mária

Réka

doktornőnek

okozta

mély

fájdalmában.

szeretett ÉDESAPJA elvesztése

Nyugodjon békében! A Rovinari
családorvosi

rendelő

munkaközössége. (59139)

hogy 2017. február 16-án örök

Egy igaz ember, barát, jóakaró

2017. február 21-én 15 órakor kí-

halálával. Megrendülten búcsú-

nyugovóra tért. Utolsó útjára

sérjük a marosvásárhelyi református

temetőben.

ravatalozóban

veszünk

A

tőle

végső búcsút. Lelkünkben min-

dig őrizni fogjuk jóságának és

szeretetének emlékét.

A gyászoló család. (1418-I)

veszett

el

DÓCZY

VIKTOR

zunk VIKI BÁCSITÓL, valamint
részvétünket
gyászoló
legyen

csendes!

fejezzük

családnak.

áldott,

Csuha

családja. (59156)

ki

a

Emléke

nyugalma

Ferenc

és
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A marosvásárhelyi
Siletina Impex Kft.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAGYARORSZÁGI MUNKÁRA keresünk AWI; AWI-kombinált minősítéssel rendelkező HEGESZTŐKET, illetve izometriás
csőszerelő SZAKMUNKÁSOKAT. A fizetendő nettó bér: 1600
Ft/óra. Ezenfelül álljuk az utazás és a szállás költségeit. Érdeklődni
lehet
a
0754-276-159-es
telefonszámon,
illetve
az
nlehel.7@gmail.com e-mail-címen. (59381-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén: a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
Az ARTTHING REKLÁMÜGYNÖKSÉG DEKORATŐRT
keres. Fényképes önéletrajzokat várunk: office@artthing.ro Bővebben: 0746-782-177, Facebook/artthingdesign. (59403-I)
HÁZTARTÁSI GÉPEKET JAVÍTÓ MAROSVÁSÁRHELYI
CÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a Jeddi út 31/89. szám alá lehet leadni. Információ a 0744-528-221-es és a 0748118-003-as telefonszámon. (18541)
A marosvásárhelyi ATLAS SPORT CÉG alkalmaz ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT/ÉPÍTŐMESTERT beszerzésre és munkatelep-szervezésre.
Tel.
0265/312-923;
az
önéletrajzokat
küldjék
az
office@atlassport.ro e-mail-címre. (sz.-I)
A KORONKA PANZIÓ KONYHAI ELŐKÉSZÍTŐT és PINCÉRT alkalmaz. Részletes információért hívja a 0749-042-222-es
telefonszámot. (sz.-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra. Tel.: 0744644-026. (18584-I)

KLARA gyógyító és javasasszony a
leghatékonyabban,
gyógynövényekkel,
talizmánokkal, a legrövidebb idő alatt oldja
meg az önök problémáit. Segít az átkok és
kötések feloldásában, szétesett családokat
egyesít, sikert visz otthonukba és
vállalkozásukba, segít az impotenciában,
epilepsziában,
alkoholizmusban,
depresszióban,
psoriasisban,
reumában,
gyógyíthatatlan
betegségekben
stb.
szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak,
mert segített epilepsziás fiának, amikor már
minden reménnyel felhagytak; Attila
Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú
távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult
ki a segítségével; Elena Régenből hálás,
hogy ismét sikeres az üzleti élete, a
gazdasági válság ellenére is.
Hívják bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

taxisofőri munkakörbe
személyzetet alkalmaz

Elvárások:
• taxizásra kibocsátott érvényes gépkocsivezetői szakmai bizonylat
• legkevesebb kétéves szakmai gyakorlat
Amit ajánlunk:
• dinamikus munkakörnyezet
• motiváló bérezés

Az alkalmazási kérelmet, az önéletrajzot, a hajtási jogosítvány fénymásolatát, a végzettséget igazoló irat és a szakmai
tanúsítvány fénymásolatát, esetleg ajánlásokat a cég titkárságára kell benyújtani: Marosvásárhely, Bega utca 2. szám,
hétfőtől péntekig 9-15 óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk interjúra.

Bővebb tájékoztatás a 0265/269-077 vagy
a 0751/308-385-ös telefonszámon.
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Új tagokat várnak
a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárába

A Maros Megyei Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára – székhely: Marosvásárhely, Bolyai
utca 36. szám – az 1912. november 24-i alapításától folytatott hosszas tevékenysége során
kölcsönöket és vissza nem térítendő segélyeket adott tagjainak, halálesetkor pedig az örökösöknek temetkezési támogatást. A tagoknak évente juttatás jár a befizetett összegek után.
A tagoknak kiutalt kölcsön évi kamatja 10 százalék.
A tagoknak biztosítanak továbbá:
– különféle díjakat és támogatásokat az Ecofarmacia támogatásával szervezett eseményeken
– kedvezményes árú fogászati vizsgálatokat és kezeléseket napi rendszerességgel az együttműködő fogászati rendelőkben
– ingyenes szemészeti vizsgálatokat és kedvezményes árú szemüvegkeretet, havonta kétszer
– ingyenes jogi tanácsadást
– ingyenes útbaigazítást a nyugdíjak kiszámításánál
– klubunkban különféle, kimondottan időseknek szóló tevékenységeket, illetve kirándulásokat szervezünk
különféle turisztikai látványosságokhoz, előadásokat látogatunk stb.
Azon személyek, akik egyesületünk tagjaivá szeretnének válni, beiratkozhatnak a székhelyünkön hétfőtől
péntekig 7–13 óra között, a személyazonossági igazolványukkal és a nyugdíjszelvényükkel.

Várjuk Önöket!

A Surub Trade Kft. cserefalvi csavargyárába keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny: a műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos, fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.

Önéletrajzokat személyesen Cserefalván, a 115. szám alatt
lehet leadni, illetve e-mailben a hr@surubtrade.ro -ra lehet küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920 telefonszámon lehet.

A Renania Trade Kft. ügyintéző dolgozót keres

Feladatkör:
• Az áru előkészítése kiszállításra
• A raktári készlet kezelése mobil terminálok
használatával
• Az áru fel- és lerakási munkálatainak biztosítása
• Az áru polcra helyezése
• A tisztaság biztosítása a lerakatban
Elvárások:
• Felelős, szervezett, kommunikatív, becsületes
személy
• Kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
a munkatársakkal
• Csapatmunkára való képesség

Önéletrajzokat a cariere@renania.ro címre vagy a Marosvásárhely, Bodoni utca 68. szám alatti székhelyünkre
várunk.
Tel: 0265/264-656. Fax: 0265/260-906

