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A hagyomány és modernitás égisze alatt

II. Kolbásztöltő verseny és fesztivál

Szülőket is
kihallgatott
a DNA a katolikus
líceum ügyében

A marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum több diákjának a szüleit is beidézte és tanúként hallgatta ki a múlt
héten a korrupcióellenes ügyészség
(DNA).

____________3.
Brüsszel egyenlő
partnernek kell
tekintsen

Február 24-én a Maros Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének
meghívására megyénkbe látogatott
Petre Daea mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter. Miután sorra
meglátogatta a minisztériumhoz tartozó közhatóságokat, egy mezőségi
farmot is felkeresett.

____________4.
Farsang farkán

A farsang végének eléggé ismert, az
utóbbi időben sűrűn mediatizált erdélyi
népszokása a farsangtemetés. Az erdélyi magyarság szokásrendjében
egykor általános lehetett a farsangtemetési játék.

Muzsikaszó, finom kolbász és jó hangulat – ez jellemezte a szombaton, február
25-én immár második alkalommal megszervezett kolbásztöltő fesztivált. Bár
reggel még úgy tűnt, hogy az időjárás
át akarja húzni a szervezők terveit, a
délelőtt folyamán az eső elállt, és annak
ellenére, hogy nem volt kifejezetten
meleg, néha még a napocska is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt, derűsebbé téve a látványt.

Sütő Edith Magdolna

A Petry Látványműhely és Múzeum által
meghirdetett versenyre idén öt csapat nevezett
be, és mindegyik csapat derekasan helytállt.
Voltak visszatérő résztvevők, mint a Népújság
napilap vagy a Westjobs cég csapata, illetve a
néhai mészáros- és hentesmester László Ferencz nevét viselő apa-fia páros, de újak is jelentkeztek, mint pl. a Kia Motors vagy a
Gedeon Richter vállalatok Kia’sokk és Gurmand rudak nevű csapatai.
A versenyzők bebizonyították, hogy az emberi kreativitás határtalan, és olyan összetételű,
illetve ízesítésű kolbászokat hoztak létre, ame-

Péter Ferenc az RMDSZ Maros megyei elnöke

lyekkel joggal remélhették, hogy a zsűrit leveszik a lábáról. Voltak, akik a teljesen hagyományos vonalat követték, az otthonról hozott,
nagymamától tanult recept alapján készítették a
kolbászt, mások viszont mind alapanyagban,
mind pedig fűszerezésben próbáltak valami
újat, mást, érdekeset kreálni és kínálni a nagyérdeműnek. Így aztán az egyszerű sertéshús
mellett volt olyan kolbász, amibe marhahús is
került, de volt olyan – mint pl. éppen a Népújság által készített kolbász –, hogy a szarvashús
adta a lényegét. Versenyen kívül azonban akár
(Folytatás a 4. oldalon)

Megszüntetné a „házon belüli” feszültségeket

„Egy ekkora megyét nem lehet
másként összefogni és vezetni,
csak egy jól szervezett csapatmunka révén. Ez nem egyszemélyes feladat, hanem mindannyiunk felelőssége. Szervezetünket a szoros kapcsolattartás
és a jó szervezettség tette
erőssé. Bízom benne, hogy a jövőben sikerül egy csapatként
dolgoznunk, és még jobb eredményeket elérnünk” – fogalmazott Péter Ferenc pénteken
délután a Kultúrpalota nagytermében tartott tisztújító küldöttgyűlésen, ahol 291 támogató és
10 ellenszavazattal megválasztották a Maros megyei szervezet
elnökének.

Mózes Edith

Kijelentette: még ebben az évben
frissíteni kell a teljes Maros megyei
tagnyilvántartási adatbázist, emellett a
már elkezdett tisztújítási folyamatot
májusig be kell fejezniük, a politikai

kihívásokon túl a Maros megyei
RMDSZ-székház felújítását sürgette,
hogy egy olyan hely legyen, ahol mindenki jól érzi magát, ahol pezsgés van,
ahová újra bejönnek az emberek, hogy
elmondják panaszaikat, igényeiket.
„Legyen mindenki számára világos:
nincsenek jó és kevésbé jó térségek a
megyében, a szervezetnek mind a szórványtérségi, mind a tömbtérségi tagsága fontos. A térségi szemlélet mellett
legalább ugyanakkora hangsúlyt kell
fektetnünk a szakmaiságra. Éppen
ezért a ma sorra kerülő alapszabályzatmódosításban javasoltam a sokat vitatott keleti és nyugati térségi állandó
tanácsi tagság megszüntetését. Hatékonyabbá kell tenni a szervezet működését, meg kell szüntetni a házon belüli
feszültségeket” – nyomatékosított, fontosnak nevezve, hogy Maros megye
visszaszerezze egykori helyét, tekintélyét az országos RMDSZ keretében.
Javasolta: meg kell erősíteni, szorosra
kell fűzni kapcsolatukat mind a szövetségi, mind az ügyvezető elnökséggel.

Fotó: Nagy Tibor

Váltás és folyamatosság
Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke
szerint a tisztújító küldöttgyűlésnek
váltásjelző jellege is van, ami a szövetségben történő generációváltást jelzi.
Ugyanakkor a folytonosság gondolatát
is hangsúlyozta. „A régieknek köszönném meg, hogy együtt dolgozhattunk a
rendszerváltást követően. Sütő András
akarata, áldozata velünk van, Domokos
Gézának is megköszönöm, Fülöp
Dénes tiszteletes úrnak Marosvásárhelyről, és még sorolhatnám azokat,
akikkel együtt dolgozhattam. Azoknak
köszönöm, akik hozzánk képest is egy
előző generációhoz tartoztak, akikkel
megtiszteltetés volt együtt dolgozni.
Anélkül, hogy valakihez is hasonlítanám magamat, azt kívánom, hogy
aztán majd egy adott pillanatban valakik elmondhassák, hogy mi is folytonosságot biztosítottunk.”
Együvé tartozunk
A küldöttgyűlésre
meghívták
Borboly Csabát, Hargita, illetve Tamás
Sándort, Kovászna megye tanácselnökét is.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Jó szájízzel
készülhet
a középszakaszra
a Maros KK

Nagyszerű győzelemmel fejezte be a
Maros Kosárlabdaklub a férfi Nemzeti
Liga alapszakaszát szombaton este. A
Tigrisek hazai pályán 93:77-re felülmúlták a BCM U Piteşti csapatát.

____________9.

„Észnél” kell lenni!

Bodolai Gyöngyi

Vagy legyinthetünk, hogy úgyis mindegy. Eddigi tapasztalataink ugyanis azt igazolják, hogy a törvényeket csűrnicsavarni lehet abban az esetben, ha a kisebbségi jogokról
van szó. Ha az anyanyelvi oktatás biztosítására vonatkozó
rendelkezések mégis bekerülnek egy jogszabályba, mint
amilyen a 2011. évi 1-es számú közoktatási törvény, sajnos
akkor sem lehetünk biztosak abban, hogy a gyakorlatban is
érvényesíteni lehet őket. A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem esetében az igazságügyet is hadrendbe tudták állítani, hogy az önálló magyar tagozatot alkotó főintézetek törvénybe foglalt önállóságának a
megvalósítását célzó kísérleteket sorra meghiúsítsák.
Szinte látom, ahogy sokan legyintenek, elegük van már
ebből, minek e témát újra elővenni? Mégis úgy gondolom,
hogy időszerű, hiszen Pavel Năstase közoktatási tárcavezető
az év végéig új tanügyi törvényt ígér. A Szociáldemokrata
Párt képviselőinek régi vágya a törvénymódosítás, illetőleg
egy új jogszabály megalkotása. Ecaterina Andronescu volt
tárcavezető már Sorin Câmpeanu minisztersége idején készen állt egy 2010-ben készült változattal, ami kisebbségi
szempontból visszalépést jelentett volna a 2011-es törvényhez képest. Remélhetőleg nem az ő tervezetét akarja
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 6 perckor,
lenyugszik
18 óra 4 perckor.
Az év 58. napja,
hátravan 307 nap.

Ma ÁKOS, BÁTOR,
holnap ELEMÉR napja.
IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 130C

min. 20C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
23, 45, 20, 21, 26 + 12 NOROC PLUS: 372843
19, 24, 4, 6, 28, 3

22, 31, 30, 4, 42, 39

SUPER NOROC: 920114
NOROC: 4498999

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

Imahét a kövesdombi unitárius
templomban

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban február 27 – március 3. között imahetet tartanak. Az istentiszteletekre minden délután 6 órai kezdettel kerül sor. Ma,
február 27-én Kerekes József csíkfalvi református lelkész
hirdet igét, kedden Baricz Lajos marosszentgyörgyi római
katolikus lelkész, szerdán Pap Mária unitárius püspöki titkár, csütörtökön Székely Kinga Réka homoródszentpéteri
unitárius lelkész, egyházi előadótanácsos, pénteken, március 3-án, Balázs Tamás magyarszováti unitárius lelkész
szolgál.

Jogi tanácsadás

Március 1-jén, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot.

A Himalájától Csomakőrösig –
filmvetítés

Február 27-én, ma du. 6 órakor a segesvári Gaudeamus
Házban filmvetítést tartanak. Dudás László filmes és fotóművész mutatja be a Kőrösi Csoma Sándorról szóló A Himalájától Csomakőrösig című filmet.

Főzőtanfolyam

A Hetednapi Adventista Egyház marosvásárhelyi gyülekezete az egészséges életmóddal és étrenddel kapcsolatos
főzőtanfolyamot tart ma, 27-én este 7 órai kezdettel a Kövesdombon, a Maros Művészegyüttes termében. A gyakorlati bemutató után kóstolásra is sor kerül.

Kamarazene-koncert Segesváron

Március 1-jén, szerdán du. 6 órakor kamarazene-koncert
lesz a polgármesteri hivatal dísztermében. Fellépnek a kolozsvári Classis együttes tagjai: Crancenco Oxana és Gergely Bálint hegedűn játszik, Kósa Krisztián zongorán.
Műsoron: népszerű klasszikus darabok, híres tangók és
keringők.

Gézengúz gyerektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A játékos néptánc- és népdaltanulásra keddenként kerül sor
18 órától óvodások (3-6 év), 19 órától kisiskolások (7-10
év) számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: a Dr. Bernády György Általános Iskola (volt 2-es
számú; Dózsa György u. 11. sz.) tornaterme. Cserecipő
szükséges.

Argentintangó-hangverseny

Rendkívüli szimfonikus argentintangó-hangversenyre kerül
sor március elsején, szerdán este 7 órakor a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Horváth József, énekel Analia
Selis, bandoneonon Omar Massa, zongorán Mariano
Castro argentin művészek játszanak.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska
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Gyakorlatoztak a hegyimentők

Február 18-án, szombaton a
Marosszéki Barlangi és Hegyimentő Szolgálat mentőgyakorlatot tartott a Görgényihavasokban, a Zászpás-csúcs
közelében. A forgatókönyv szerint négy túrázó felért a Zászpás-csúcsra, kettő közülük
fotózás közben lezuhant a szikláról. A másik kettő segítségnyújtási
kísérlet
közben
megsérült.

Miután egyikük értesítette a hegyimentő szolgálatot, a palotailvai központban levő ügyeletes csapat sietett a
helyszínre. A gyakorlat célja tulajdonképpen az volt, hogy felmérjék a Palotailváról
riasztott
csapat
beavatkozási idejét. A „mentés” alatt a
mentési időmérésen kívül a szolgálatvezetők figyelemmel követték a beavatkozási eljárásokat, illetve a
bajbajutottak és a mentők, illetve a
mentők egymás közötti kommunikációját, valamint a hivatásos hegyimentők és az önkéntesek összehangolt
csapatmunkáját.

Fotó: Marosszéki Barlangi és Hegyimentő Szolgálat

A Marosszéki Barlangi és Hegyimentő Szolgálatnál jelenleg hat alkalmazott, 32 aktív önkéntes, 25
szabadgyakorlattal rendelkező hegyimentő, 15 barlangi mentő, valamint
nyolc rohammentős és három orvos

van, a gyakorlaton 24 hegyimentő vett
részt. A gyakorlat alatt biztosították a
többi állandó szolgálatot – tájékoztatott Kovács Zoltán Róbert, a Marosszéki Barlangi és Hegyimentő
Szolgálat vezetője. (v.gy.)

Jegyek válthatók a színház KultúrpaA Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház a nőnap alkalmával lotában működő jegyirodájában (hétidén is szeretettel köszönti a köznap 12-17.30 óra között, telefon:
szebbik nem képviselőit, és ez- 0372 951 251) és a színházban működő
úttal is színházi előadással kedveskedik nekik. Így a március
7-én, kedden 19 órától a Nagyteremben műsorra tűzött Vivaldi
és az évszakok táncelőadásra a
hölgyek féláron válthatnak
jegyet.

jegypénztárban (hétköznap 9-15 óra között és előadás előtt egy órával, telefon:
0365 806 865), valamint a www.biletmaster.ro honlapon. (pr-titkárság)

Nőnapi kedvezményes jegyek

A Vivaldi és az évszakokra!

A Vivaldi és az évszakok táncelőadást Gigi Căciuleanu rendező-koreográfus irányításával vitte színre a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Liviu Rebreanu Társulata. Az előadásban Antonio Vivaldi összetéveszthetetlen zenei akkordjai szolgáltak
alapul egy olyan produkció megvalósításához, melyben megjelenítődik az
egyik legjelentősebb romániai táncművész mozgásvilágának költészete,
rejtélyessége, sajátos fantáziája. A
színrevitelben az alkotót Beney Zsuzsa költőnő Barokk szonettjei is megihlették, melyek román és magyar
nyelven is elhangzanak az előadásban.

RENDEZVÉNYEK

Marosvásárhelyi
Magyar Filmnapok

Március 1–5-e között zajlik a K’Arte Egyesület és a
Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet által hetedik alkalommal megszervezett Marosvásárhelyi Magyar Filmnapok. A rendezvénysorozat helyszínei: a
Művész mozi, a G. Café és a K’Arte terem (George
Enescu utca 5. szám). A pénteki, szombati és vasárnapi utolsó vetítésekre a belépő 5 lej, a többi napokon
ingyenes a belépés.

Papnő mesék – könyvbemutató

Március 2-án, csütörtökön a marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban az imaheti istentisztelet
keretében bemutatásra kerül Székely Kinga Réka homoródszentpéteri unitárius lelkész, a Magyar Unitárius
Egyház hitéleti és missziói előadótanácsosának
Papnő mesék című könyve.

Őseink nyomában

Március 2-án 16.30 órakor Segesváron a Gaudeamus
Házban újabb rendezvényre kerül sor Zsigmond Attila
szervezésében, melynek címe Őseink nyomában. A

rendezvény nyílt téri íjászattal kezdődik, ahol az érdeklődők kipróbálhatják magukat. 17.15 órakor
A lovasíjász című filmet vetítik le, amit beszélgetés
követ. 19.40 órakor esti íjazásra kerül sor. A belépés
díjtalan mindhárom segesvári rendezvényre – tájékoztatta szerkesztőségünket Farkas Miklós.

XV. Nyárádszeredai Kertésznap

Idén március 4-én, szombaton kerül sor a Nyárádszeredai Kertésznapra a város művelődési házában és
annak előterében. Szeretettel várják a legkülönfélébb
kertészeti szaporítóanyagot, időszerű kertészeti, szőlészeti, méhészeti és egyéb mezőgazdasági terméket,
készüléket, kelléket, kisgépet előállító vagy forgalmazó céget és magántermelőt. A kiállított tárgyakon
kívül könyvstand, valamint méhészeti előadás is várja
az érdeklődőket. A kiállítófelületre az igénylést február
26-tól március 3-ig várják a +40-265-576-096 vagy
+40-748-620-908-as telefonszámokon, illetve
a bocskai@lorinfo.ro e-mail-címen.

Örökké élni – szabadon!

Március 1–5. között evangelizációs istentiszteleteket
tartanak a marosvásárhelyi magyar baptista imaházban. Szerdától szombatig esténként 19 órától, vasárnap 17 órától várják az érdeklődőket a Tudor
Vladimirescu u. 50. szám alatti imaházban.
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Szülőket is kihallgatott
a DNA a katolikus líceum ügyében

A marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum több diákjának a szüleit is beidézte és tanúként
hallgatta ki a múlt héten a korrupcióellenes ügyészség (DNA) –
írta pénteken a Maszol.ro portál.

A portálnak egy név nélkül nyilatkozó
szülő elpanaszolta: két rendőr hozta a
házukhoz a felszólítást, hogy jelenjen
meg a korrupcióellenes ügyészségnél.
Hozzátette: az eljárás az egykori Securitate kommunista politikai rendőrség
módszereire emlékeztette.
A portál szerint egy-egy szülő kihallgatása egy-másfél órát tart, és a beidézetteket titoktartásra kötelezik: nem
mondhatják el, hogy mit válaszoltak az
ügyészek kérdéseire. A vádhatóságot
többek között az érdekelte, hogy mit tudnak a katolikus iskola alapításáról, hogy
miért íratták a katolikus líceumba a gyerekeiket, önként vagy mások sugallatára
döntöttek erről.
Csíky Csengele, a szülői bizottság
tagja a portálnak elmondta: nem tudja,
mi a szándéka az ügyészségnek, de az eljárás óriási riadalmat keltett, és nagyon

megviselte a szülőket. A szülők közösségi oldalt hoztak létre, ahol tájékoztatják egymást az újabb fejleményekről.
Ugyanakkor jogi segítséget is kértek.
Tudni akarják, mivel jár egy ilyen kihallgatás, mik lehetnek a jogi következményei. Kincses Előd ügyvéd a
Maszol.ro-nak adott nyilatkozatában kimondottan zaklatásnak tartotta a szülők
ügyészségi kihallgatását. Szerinte semmi
sem indokolja ezt a lépést. Emlékeztetett,
hogy a szülőnek jogában áll ügyvéd és
tolmács jelenlétét kérni a kihallgatáson.
Azt is hozzátette azonban, hogy a beidézetteknek kötelességük megjelenni az
ügyészségen, mert ha nem tesznek eleget
a felszólításnak, rendőr kíséri be őket.
Az RMDSZ állásfoglalásban fejezte
ki felháborodását a szülők ügyészségi
beidézése miatt. „Egyértelmű megfélemlítés zajlik a DNA részéről, amely elfogadhatatlan egy jogállamban” – áll a
Kelemen Hunor elnök által jegyzett dokumentumban, amely szerint a DNA
visszaél a hatalmával.
„Hétfőn kezdődik a beiskolázás, jelenleg viszont négyszáz diák nem tudja,

hol kezdi meg a 2017-2018-as tanévet.
Felháborító, hogy a római katolikus gimnázium működését bírói döntés hiányában megpróbálják ellehetetleníteni,
elfogadhatatlan, hogy egy ügyész akarata kell csupán ahhoz, hogy megszűnjön az iskola – jelenleg ugyanis nincs
végleges bírói ítélet arról, hogy az iskola
létrehozásakor törvényesen jártak-e el,
vagy sem” – fogalmazott állásfoglalásában az RMDSZ.
Tamási Zsolt iskolaigazgató és Stefan
Someşan volt Maros megyei főtanfelügyelő ellen tavaly november elején indított eljárást a DNA, mert szerinte
annak ellenére járultak hozzá a Római
Katolikus Líceum működéséhez, hogy
tudták: valójában az iskola nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel. Az igazgató elleni eljárás már a
múlt év végén ellehetetlenítette a tanintézet működését, aláírási joggal rendelkező vezető híján ugyanis nem adhatták
ki a tanárok fizetését, nem fizethették ki
a közüzemi számlákat. A tanintézet élére
február 14-én megbízott igazgatót neveztek ki. (MTI)

beteg. Maros megyében 311, BeszterceNaszódban 129 esetben állapították meg
a kórt. Alexandru Rafila járványügyi
szakértő a hírtelevíziónak elmondta,
soron kívül kezdték oltani az egy évnél
kisebb gyermekeket kanyaró ellen, hogy
megállítsák a járvány terjedését. Hozzátette, az áldozatok többsége ebből a korosztályból került ki.
A hírtelevízió közlése szerint az év
elején Belgiumban megjelent kanyarójárványnak is romániai eredetet tulajdonítanak. Az első megbetegedést ugyanis
olyan embernél tapasztalták, aki korábban Romániában járt.
Alexandru Rafila hozzátette: amíg
nem sikerül egész Európában a beoltott-

ság szintjét növelni, időről időre törvényszerűen meg fognak jelenni a mostanihoz hasonló járványok.
Az egészségügyi minisztérium szerint
„a felelőtlen oltásellenes kampány” a
hibás a járványért. A kanyaró elleni vakcina beadását 2014-ben kezdték tömegesen megtagadni Romániában egyes
televíziós személyiségek és az ortodox
egyházhoz közel álló alapítványok által
indított ellenkampány hatására.
A szaktárca a járvány megfékezése érdekében csökkentette az olthatóság alsó
határát, így a már 9 hónapos csecsemők
is beolthatók. Eddig minimum egyéves
korban kaphattak a gyerekek kanyaróellenes vakcinát. (MTI)

vitára. „A valóság nem fekete-fehér.
Nem mindenki makulátlan, aki magát
jónak tartja, és a rosszak esetében sem
állja meg a helyét, hogy soha nincs igazuk” – jelentette ki a bíró.
Dana Gârbovan hibának tartotta az
események „táborok szerinti” megítélését, és egyéni mérlegelésre biztatott mindenkit. Bírálta Klaus Johannis
államfőnek azt a kijelentését, hogy őt
„nem érdekli a büntetettek véleménye”.
Megjegyezte: nem lehet elutasítani valamit arra hivatkozva, hogy nem hiteles,
aki mondja.
„Lehetséges, hogy igazuk van azoknak, akik a »rossz« oldalon állnak, és hatósági visszaélésekre panaszkodnak,
mint ahogy lehetséges az is, hogy nincs
igazuk, vagy csak részben van igazuk
azoknak, akik az igazságszolgáltatás elleni támadást emlegetnek” – idézte a
bírát a portál. A kolozsvári bírónő arra is
rávilágított, hogy az igazságszolgáltatás

függetlensége és a jogállamiság tartalom
nélküli jelszóvá változott. „Ma minden
párt az igazságszolgáltatás függetlenségét védi. Már oda jutottunk, hogy azt
mondjuk: hagyják csak, ne védjék!
Hagyjanak bennünket dolgozni!” – jelentette ki Dana Gârbovan, a romániai
bírák szövetségének az elnöke.
Az elmúlt hetekben az 1989-es rendszerváltozás utáni legnagyobb tiltakozó
mozgalmát váltotta ki, hogy a kormány
január végén egy késő esti kormányülésen a legfelsőbb bírói tanács véleményezése nélkül a kormányülés napirendjén
nem szereplő sürgősségi rendelettel módosította a büntetőjogot. Az ország nagyvárosaiban estéről estére százezrek
tüntettek az intézkedés ellen, amelynek
valódi célja szerintük az, hogy megmentse a korrupt politikusokat a felelősségre vonástól. A tüntetések hatására a
kormány visszavonta a rendeletet és lemondott a kabinet két minisztere. (MTI)

nagymértékű és gyors emelkedést mutattak ki, az SDP támogatottsága a 20-23
százalékos sávból alig egy hónap alatt
30 százalék fölé emelkedett. A szociáldemokraták ezzel behozták lemaradásukat az Angela Merkel vezette
CDU/CSU jobboldali pártszövetséggel
szemben.
Ezt mutatja a Bild am Sonntagban ismertetett mérés is, amely szerint a
CDU/CSU támogatottsága is 32 százalékos – nem változott az egy héttel korábbihoz képest –, vagyis a két
legnagyobb német politikai erő hét hónappal a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás előtt fej-fej mellett áll.

Azonban az Emnid közvélemény-kutató intézet vizsgálata szerint a német választók csupán 36 százaléka gondolja,
hogy Martin Schulz legyőzi Angela
Merkelt, és 50 százalék arra számít,
hogy a szociáldemokrata jelölt nem
váltja le a 2005 óta hivatalban lévő kancellárt.
Ugyancsak csupán 36 százalék érzi
hitelesnek Martin Schulz azon vállalását,
hogy „a keményen dolgozó emberekért”
akar küzdeni. A reprezentatív felmérésben a megkérdezettek 57 százaléka szerint hiteltelen Martin Schulz kijelentése.
(MTI)

Már tizenhat áldozatot szedett a kanyarójárvány

Már 16 halálos áldozata van a kanyarójárványnak, amely elsősorban az ország nyugati, délnyugati
megyéiben terjed – közölte vasárnap a Digi24 hírtelevízió.

2016 eleje óta 3109 kanyarós megbetegedést diagnosztizáltak az országban,
és ebben az időszakban tizenhatan vesztették életüket a betegség szövődményei
miatt. Amint a hírtelevízió közölte, korábban átlagosan 7-8 kanyarós esetet
jegyeztek évente.
A legtöbb megbetegedést a Bánságban észlelték. Krassó-Szörény megyében 726, Arad megyében 617, Temes
megyében 568 esetet jegyeztek, de Erdély belső megyéiben is sok a kanyarós

A bírák szövetségének elnöke aggódik
az igazságszolgáltatás helyzete miatt

A bírák országos szövetségének
(UNJR) elnöke, Dana Gârbovan
aggasztónak találja, hogy az igazságszolgáltatás és a jogállamiság
a politikai csatározások központi
témájává vált, és mindenki az
igazságszolgáltatást akarja „megmenteni” a politikai befolyástól.

A kolozsvári táblabíróság bírája egy
szerda esti kolozsvári rendezvényen tartott előadásában adott hangot amiatti
nemtetszésének, hogy az igazságszolgáltatás és a jogállamiság a politikai csatározások központi témájává vált, és a
jelenségek „fekete-fehér” bemutatása
megosztotta a társadalmat. Előadását a
jogi kérdésekre szakosodott Clujust.ro
portál foglalta össze.
A bírónő úgy vélte, a társadalom
egyik fele az igazságszolgáltatás védelmében lép fel, a másik pedig az igazságszolgáltatás túlkapásaira panaszkodik, és
a két tábor között nincsen tér a racionális

A németek többsége nem tartja esélyesnek Schulzot

Németországban a lakosság többsége nem gondolja, hogy a szociáldemokrata (SDP) kancellárjelölt, Martin Schulz legyőzi a hivatalban lévő kormányfőt, Angela
Merkelt – mutatta ki egy vasárnap ismertetett felmérés.

A Bild am Sonntag című lapban ismertetett adatok szerint az SDP országos
választói támogatottsága egy hét alatt 1
százalékponttal 32 százalékra csökkent.
Ez az első felmérés, amely gyengülést
jelez a szociáldemokratáknál, amióta
Martin Schulz január végén elvállalta a
baloldali párt kancellárjelöltségét.
A közvélemény-kutatások eddig

Ország – világ
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Környezetvédelmi matrica
bevezetését tervezik

Németországi mintára a román kormány is környezetvédelmi matricarendszert vezetne be a nagyvárosokban, ezzel helyettesítve a gépjárművek után
eddig fizetett, február elsejével eltörölt környezetszennyezési díjat – közölte a Profit.ro portál pénteken. A lap szerint a német modellt követnék, ahol
csak Euro-4-es vagy jobb környezetvédelmi besorolású járműveket engednek be a nagyvárosokba. Daniel Constantin környezetvédelmi miniszter a
portálnak úgy nyilatkozott: londoni, milánói és budapesti példákat követve „fizetőssé” akarják tenni a járművek behajtását a belvárosba, de a kormány nem
fog újabb általános, minden járműre kötelező környezetvédelmi illetéket bevezetni a megszüntetett illeték
helyett. (MTI)

A CETA-t népszerűsítik

Az Európai Unió és Kanada közötti Szabadkereskedelmi Egyezmény (CETA) előnyeiről tart tájékoztatást
a következő hetekben Kanada bukaresti nagykövetsége és a Román Kereskedelmi és Iparkamara
(CCIR). Az érdekelt vállalkozókat arra ösztönzik,
hogy töltsék ki a CCIR által kiadott CETA-kérdőívet –
írja a nagykövetség által az AGERPRES hírügynökségnek pénteken küldött közlemény. Az Európai Parlament február 15-i strasbourgi ülésén fogadta el
hivatalosan a CETA-t. Szakértők szerint, ahogy az
egyezmény fokozatosan életbe lép, az Európai Unió
exportja Kanadába évente 23 százalákkal bővül, és
eléri az évi 17 milliárd eurót, ezalatt az unió összterméke 11,6 milliárd euróval nő évente. A vámtarifák
csökkenése mellett a CETA lehetővé teszi, hogy Románia és Kanada kölcsönösen elismerje a szakmai
bizonylatokat, növeli a román cégek versenyképességét a kanadai piacon és csökkenti az exportterheket. (Agerpres)

Magyar beszédük miatt
bántalmaztak három fiatalt
Kolozsváron

Bántalmaztak három fiatalt szombat hajnalban Kolozsvár belvárosában, az utcán. A Stiridecluj.ro hírportál arról számolt be, hogy a fiatalokra azért
támadtak rá, mert magyarul beszéltek. Az összetűzés
tényét a rendőrség megerősítette, de az okokat még
vizsgálják. A hírportál egy szemtanúra hivatkozva közölte, hogy egy belvárosi utcán a három fiatal amiatt
került összetűzésbe egy másik csoport tagjaival, mert
magyarul beszéltek. A szóváltás dulakodásba torkollott, amire az egyik támadó gázpisztolyt vett elő, és
előbb a levegőbe, majd az egyik magyar fiatal felé
lőtt, és fejbe vágta a fegyverrel. A fiatal megsérült. A
tanú arról számolt be a portálnak, hogy az összetűzés helyszínén a rendőrség is vizsgálódott. Carmen
Jucan, a Kolozs megyei rendőrség szóvivője az MTInek megerősítette az összetűzés tényét. Hozzátette:
az okokat és azt, hogy valóban történt-e fegyverhasználat, még vizsgálják. (MTI)

„Észnél” kell lenni!

(Folytatás az 1. oldalról)
„felmelegíteni” a szakminisztérium és a kormány. A
közoktatási miniszter ugyanis azt ígérte, hogy a Rektorok Országos Tanácsa és más egyetemi konzorciumok,
továbbá a felső- és alsóház oktatási bizottságai fogják
megalkotni a jogszabályt, amelyet a kormányprogram
szerint 2017 végéig kell elfogadni. Egyes híresztelések
szerint a szociáldemokraták arra készülnek, hogy nemzetiségi szempontból a viták elkerülése végett az új jogszabályt igazítsák a jelenleg kialakult helyzethez,
elvágva ezáltal a további tiltakozások lehetőségét. Parlamenti képviselőinken, szenátorainkon múlik, milyen
mértékben tudják elérni, hogy az anyanyelvi oktatás
terén biztosított jogaink ne csorbuljanak. És milyen
mértékben tudnak odafigyelni arra, hogy abban az esetben, ha megszavaznak egy kisebbségi szempontból fontos cikkelyt, egy következő fejezetbe ne kerüljön be egy
másik, amely a törvény kétféle értelmezését teszi lehetővé, sőt rosszabbik esetben meg is cáfolja a kedvezőnek
ígérkező előírást.
Ha közvetetten mégiscsak Ecaterina Andronescu
elvei érvényesülnének, akinek a nevéhez a szakoktatás
tönkretétele fűződik, s aki tanügyminiszterként korántsem kisebbségbarátként ismertünk meg, a törvény megalkotásakor még alaposabban oda kell figyelni.
Alapvetően fontos jogszabályról van szó, és parlamenti
képviselőink egész további tevékenységét meghatározza,
hogy kisebbségi szempontból kedvező lesz-e, vagy a kényelmes szociáldemokrata többséggel az új törvényből
„kilúgozzák” a romániai magyarság és a többi nemzetiség számára fontos előírásokat.
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Megszüntetné a „házon belüli” feszültségeket Az RMDSZ érdeke az, hogy Románia

(Folytatás az 1. oldalról)
Mindkét tanácselnök kiemelte,
hogy első alkalommal kaptak meghívást a legnagyobb RMDSZ-szervezet
közgyűlésére,
és
hangsúlyozták, hogy azt, amit korábban, Lokodi Edit elnöksége alatt
elkezdett a három megye, folytatni
kell, hogy befejezhessék a megkezdett munkát. A három megye szerves része Székelyföldnek, és az
elkövetkező időszakban közösen
még inkább ki tudják tartalommal
tölteni.
Megújulás, a támadások ellenére
Felszólalásában Vass Levente
parlamenti képviselő azt kívánta
Péter Ferencnek, hogy legalább
olyan jó megyei tanácselnök legyen, mint amilyen Lokodi Edit
volt, és sokkal jobb megyei
RMDSZ-elnök legyen, mint megyei tanácselnök. Hangsúlyozta: az
utóbbi időben az RMDSZ önkormányzati vezetőit ért támadások
azt bizonyítják, hogy „jó, ha erős
önkormányzataink vannak, de sokkal jobb, ha erős pártunk van. Egy
erős szervezet képes akár egy elesett önkormányzati vezetőt visszavonni, és helyette a hátsó vonalból
egy akár még jobbat előre tolni, és
biztosítani a magyarság érdekképviseletét, és bebizonyítani, hogy a
támadások ellenére képesek vagyunk megújulni, képesek vagyunk a munkát tovább folytatni”.
„Olyan emberekre van szükség,
akik ki mernek állni a vásárhelyi
magyarságért!”
Gál Éva, az Erdélyi Baloldal
platform vezetője elmondta, hogy
ezelőtt két évvel a tisztújító közgyűlésen nem szavazott, mert helytelenítette, ami történt. Mára
azonban megváltoztak a dolgok, és
jó szívvel szavaz Péter Ferencre. A
tavalyi választások – véleménye
szerint – azért voltak sikeresek,
„mert egész sor olyan dolog történt

jogállam legyen

Félelemre
nem lehet jövőt építeni

Fotó: Nagy Tibor

országos szinten, amit a szavazók
pozitívan értékeltek: pl. az, hogy a
szövetségi elnök szavazásra biztatta a magyar állampolgársággal is
rendelkezőket a kényszerkvótáról
szóló referendum kapcsán, az,
hogy december elsején ki merte
mondani, hogy ez a nap a magyarok számára nem ünnep, volt bátorsága felemlegetni a Gyulafehérvári
kiáltvány be nem tartott pontjait, és
a kampány idején meghívta Orbán
Viktort”. Mint mondta, ezek mind
olyan pozitív visszajelzések voltak,
ami sok választót meggyőzött,
menjenek el szavazni. A többletszavazatok Maros megyében is „80
százalékban ennek tulajdoníthatók.
Enélkül talán azt az eredményt sem
érték volna el, mint a helyhatósági
választásokon”.
Péter Ferencet arra kérte, hogy
„az elkövetkezendőkben olyan emberek ne kerüljenek helyzetbe, akik
bomlasztották, tönkretették a szervezetet. Aki bomlasztott, valamit
tönkretett, az építeni nem tud.
Olyan emberek kerüljenek oda,
akik belső indíttatásból valóban
építeni akarnak, hogy ne ismétlődjön meg az, ami 2007-2008-ban,
amikor óriási veszteség érte a várost, elveszítettünk két tanácsost, és
ezzel együtt egy magyar alpolgár-

mestert, elveszítettük a többségi tanácsot. Ne történhessen meg az,
ami megtörtént 2012-ben, amikor
visszanyerhettük volna a várost, de
a személycsere miatt nem sikerült.
Olyan emberekre van szükség,
akik ki mernek állni a vásárhelyi
magyarságért, mert nem arról van
szó, hogy nincs tagság, a baj az,
hogy elveszett a bizalom. Márpedig ezt csakis olyan személyek tudják visszaszerezni, akiben meg tud
bízni a vásárhelyi magyarság” –
mondta a platformelnök.
Oklevél és ajándék
A küldöttgyűlésen az RMDSZ
Maros megyei szervezete oklevéllel és szimbolikus ajándékkal köszönte meg azok munkáját, akik a
rendszerváltást követően parlamenti, miniszteri munkájuk során
a Maros megyei magyar közösséget képviselték: Markó Béla, Borbély László, Kelemen Atilla,
Frunda György, Kerekes Károly,
Makkai Gergely, Németh János.
Kakassy Sándor és Elek Barna post
mortem kitüntetésben részesült.
Ugyanakkor megválasztották az
etikai, illetve a szabályzatfelügyelő
bizottság tagjait, és szavaztak a
Szövetségi Képviselők Tanácsában
megüresedett hely betöltéséről.

Február 24-én a Maros Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének meghívására megyénkbe látogatott Petre Daea mezőgazdasági
és
vidékfejlesztési
miniszter. Miután sorra meglátogatta a minisztériumhoz
tartozó közhatóságokat, egy
mezőségi farmot is felkeresett. A prefektúrán találkoFotó: Vajda György
zott a farmerekkel, sajtótájékoztatót is tartott, majd 18-as számú rendelettel pedig megrészt vett az agronómusok szabták a pontos határidőket a tábálján.
mogatási kérvények benyújtására,

kivizsgálják, valós-e az állítás,
ameddig nem bizonyosodunk meg
erről, addig mindez csak szóbeszéd. A Népújság kérdésére a rövid
élelmiszerlánccal kapcsolatosan kijelentette: „megteszünk mindent
azért, hogy Brüsszel egyenlő partnernek tekintsen minket. Romániában 1680 szupermarket van, a
nagyáruházak összfelülete Piteşti
városéval egyenlő. Ez egy óriási
piaci lehetőség. Egyelőre az unió
figyelmeztetett, jelenleg információkat cserélünk a törvénnyel kapcsolatban,
egyeztetjük
az
álláspontjainkat, de a mi határozott
véleményünk, hogy a román termelő érdekét kell képviseljük, azt,
hogy egyenlő eséllyel legyen jelen
az egységes piacon, anélkül, hogy
a rövid élelmiszerlánc-rendszerben
valamilyen akadályba vagy megszorító intézkedésbe ütközne.
A miniszter mind a mezőgazdászokkal, mind a sajtóval való találkozón megerősítette, hogy a
kormány kidolgozta a támogatási
rendszert, a múlt csütörtökön elfogadták a nemzeti átmeneti támogatásra
vonatkozó
szabályt,
amelynek közel 90 tétele van, ez
elegendő arra, hogy az unió által
nyújtott támogatás mellett a gazdák
megfelelő pénzösszeghez jussanak
ahhoz, hogy fellendítsék a mezőgazdaságot. Nem könnyű szakágazat, sok mindentől függ a sikeres
gazdálkodás, de a kormány megtesz mindent azért, hogy a lehetőségek szerint támogassa a gazdákat
– hangsúlyozta Petre Daea miniszter. A részletekre visszatérünk.

Megyénkben járt a mezőgazdasági miniszter

Brüsszel egyenlő partnernek kell tekintsen

A miniszter elsősorban arra volt
kíváncsi, hogy a szaktárca által
kezdeményezett – az üvegházi, illetve fóliasátras paradicsomtermesztés fellendítésére kiírt –
pályázatra miként reagáltak a gazdák. Örömére megyénkben 47-en,
az országban összesen több mint
4000-en igényeltek támogatást,
ami jó jel, mert ha minden kérést
elfogadnak, jövőben 8000 tonnával
növekedik a paradicsomtermesztés. Továbbá azt is elárulta, hogy
kidolgozás alatt áll egy olyan támogatási program, amellyel a sertéstenyésztést támogatják majd. A
tereplátogatást követően a prefektúrán felvázolta az új kormány agrárpolitikáját.
Többször
hangsúlyozta, hogy hosszú idő
után először sikerül a határidőt betartva – február 28-ig – átutalni a
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) által
nyújtott támogatási pénzösszeget a
gazdáknak. Február 25-ig a mintegy 700.000 dossziéból 460.000et már feldolgoztak. A február 5-i

a dossziék kivizsgálására, illetve az
idén támogatásra jogosultaknak a
jövő évi átutalási határidőt is leszögezték. A miniszter arra kérte a
gazdákat, hogy minél többen pályázzanak, de figyeljenek oda a
kérvények kitöltésére, az adatok
rögzítésére is. Nem lesz többé határidő-átlépés – mondta, mivel az
APIA szakembereit átcsoportosítják majd azokba a megyékbe, ahol
több dossziét kell kezelni és így
„eltörlik az egyenlőtlenségeket”.
A miniszter a sajtótájékoztatón
kifejtette: az utóbbi időben felmerült, hogy az unió tagállamaiból
nem megfelelő minőségű élelmiszerek kerülnek hazai polcokra,
míg a romániai gazdákat segítő ún.
rövid élelmiszerlánc bevezetését
szorgalmazó törvény ellen eljárást
kezdeményezne az unió. A szaktárca vezetője elmondta: mindeddig nincs konkrét tudomása arról,
hogy nem megfelelő minőségű
élelmiszer került volna be az országba. Bíznunk kell az állami hatóságokban, amelyek ha kell,

Az elnök szerint az RMDSZ-en
is múlik, hogy Románia jogállam
lesz-e vagy sem. „A mi feladatunk,
hogy a 6,5 százalékunkkal hozzásegítsük a parlamentet ahhoz, hogy
olyan állammá válhasson Románia,
ahol nem a titkosszolgálatok és
bűnüldöző szervek hozzák meg a
döntéseket. Ehhez pedig nagy bátorságra lesz szükség.”
Rámutatott: „nem lehet jogállamról beszélni akkor, amikor a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen öt esztendeje
nem alkalmazzák az oktatási törvényt, amikor bírói döntés hiányában ellehetetlenítik a marosvásárhelyi római katolikus líceum
működését, de akkor sem, amikor

tanácsosok és tanfelügyelők félnek
döntéseket meghozni. Félelemre
nem lehet jövőt építeni” – figyelmeztetett Kelemen Hunor. „Ugyan
nincs végleges bírói ítélet arról,
hogy törvényesen jártak-e el az iskola létrehozásakor, jelenleg mégis
veszélyben a diákok sorsa. Nem
lehet elfogadni azt, hogy bírósági
ítélet hiányában, egy ügyész akaratából csupán megszűnjön az iskola.
Azt sem, hogy az államelnök és a
kormány nem mond semmit minderről” – tette hozzá.
A Maros megyei szervezetnek
megköszönte azt a 27 évi, közösségért végzett munkát, amely nagymértékben
hozzájárult
a
demokratikus rendszer kialakulásához. „A szövetség legnagyobb szervezete a Maros megyei. Az, hogy
ennek a szervezetnek hol van és
lesz helye a döntéshozatalban, kizárólag a megválasztott vezetőkön
múlik, azokon, akik a közösség
képviseletét választották itt, Maros
megyében. Mi partnerek leszünk
abban, hogy az RMDSZ Maros megyei szervezetének kellő helye legyen az országos döntések
előkészítésében és meghozatalában” – jelentette ki.
Véleménye szerint Péter Ferenc
jó választás, és nem lesz baj akkor,
ha az általa vezetett szervezet minden egyes döntése kizárólag a magyar emberek érdekeit tartja szem
előtt az elkövetkezőkben.

(Folytatás az 1. oldalról)
galambkolbászt is lehetett kóstolni.
A fűszerezésben a hagyományostól
a „legelvetemültebb” ötletekig minden fellelhető volt, így aztán a helyszínre látogatók datolyás-boros,
citromos, tíz fűszeres-sörös vagy
éppen levendulás kolbászt is kóstolhattak. A rendezvényen mindvégig
jó volt a hangulat, a csapatok jókedvvel dolgoztak, sőt, olykor-olykor dalra fakadtak vagy táncra is
perdültek. Az igényes muzsikaszót
a Gyárfás zenekar szolgáltatta, a
finom ételeket-italokat pedig a részt
vevő csapatok, illetve a szervező
Petry cég biztosította.
A zsűrinek nem volt könnyű
dolga, mert a végeredmény megállapításához nagyon sok szempontot
kellett figyelembe vennie: a kolbász
ízén kívül számított annak kinézete,
állaga, a csapat együttes munkája, a
munkafolyamat, de a tálalás vagy a
terítés sem volt éppen utolsó. A
nehéz döntés végeredményeképpen
a László Ferencz csapat nyerte meg
az első díjat a helyszínen hidegen

füstölt magyaros kolbásszal, a
Kia’sokk a nagymama hagyományos kolbászának köszönhetően a
másodikok lettek, a Népújság
pedig, a „Datolyás részeg szarvas”
művésznevet viselő kolbásszal a
dobogó harmadik fokára állhattak.
A Népújság csapata által készített
kolbász különleges ízéhez hozzájárult az erdőszentgyörgyi Cervus vadásztársaság az általuk biztosított
vadhússal. A Gurmand rudak levendulás kolbásza a negyedik lett a sorban, a Westjobs citromos kolbásza
pedig a második dicséretet nyerte
el.
A helyezések ellenére azonban
mindegyik kolbász nagyon finom
volt, látszott, hogy mindegyik csapat készült erre az eseményre, mindenki a legjobbat próbálta kihozni
magából, a csapatok lelkesedése
pedig mindvégig kitartott.
Remélhetőleg jövőre is lesz kolbásztöltő fesztivál, és egyre ismertebbé
válik,
illetve
egyre
színvonalasabb gasztronómiai eseménnyé fogja kinőni magát.

„Az RMDSZ érdeke az, hogy
Románia jogállam legyen,
hogy érvényesüljenek az alkotmánybírósági döntések,
függetlenül attól, hogy erről
mit gondol ma a főügyész
vagy az államelnök. Nekünk
nem szabad érzelmi, ideológiai alapon döntéseket hozni.
Nekünk elvek és értékek
mentén kell érvényesítenünk
közösségünk érdekeit, függetlenül attól, hogy ki van
kormányon, és ki van ellenzékben
–
hangsúlyozta
Kelemen Hunor szövetségi
elnök a Maros megyei szervezet pénteki tisztújító küldöttgyűlésén.

II. Kolbásztöltő verseny
és fesztivál
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Pirinyó és a Nagyvilág

Bota Melinda könyve

...„legyünk bármilyen aprók,
és legyenek bármennyien már
a szívünkben, utólag még
akár 10 elefánt is nyugodtan
belefér” – fogalmazódik meg
az egyik legfontosabb igazság
Bota Melinda Pirinyó. Kicsik
szemével a Nagyvilágról című
könyvében, amelyet kedd délután ismerhetett meg a gyermek- és felnőttközönség az
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban. A szerzővel a bemutató
apropóján
beszélgettünk.

Nagy Székely Ildikó

– Ki vagy mi vezetett el Pirinyó
világába?
– A Kobak könyvesboltlánc olvasói magazinjának főszerkesztőjeként kezdetben csak a különböző
korosztályú gyerekeket kívántam
megszólítani. Mára már a célközönség kiszélesedett, ám anyaságomnak köszönhetően elsősorban még
mindig a kislányommal közösen
megalkotott fantázia- és mesevilágban él a kreativitásom. A gyermeki
közös hang keresése és az említett
világ kielégítő, közvetett tanácsai

jelentették az elsődleges ihletet. A
gyermekünkkel való közös fantáziálgatás sokszor számunkra, felnőttek számára is gyógyír a rengeteg
hétköznapi szorongás oldására,
csakhogy mi nehezebben adjuk a
fejünket erre a mindennapi rutintól
eltérő másságra. Pontosan kislányom születése lett az a lelki
gyeplő, mely a rohanásban lelassítva felhívja a figyelmem olyan
apró felfedezésekre, amelyeknek
közösen tudunk örülni. „Az én
anyukám sem tudná, hány pöttye
van a katicának, vagy hogy a bodobácsok egymásba kapaszkodva
szoktak vonatozni a földön a kis
napsütötte foltocskákban, és hogy a
kavicsok annyi, de annyifélék lehetnek, ha én ezekre nem hívnám fel
folyton a figyelmét.” Úgy hiszem,
akkor tudunk igazán nagyok lenni
az apróságaink szemében, ha olykor
kicsiknek maradunk...
– Kikhez szól elsősorban a
könyv?
– A 2–5 évesek korosztálya az
első számú célközönség, ugyanakkor velük egyszerre a szüleiket is
meg szeretném szólítani. A könyvben mindvégig ez a kettősség dominál, hiszen ami a gyereknek konkrét

Őrhelyen gyújtott jeltüzek

megszólítás, az a szülőnek egy mögöttes mondanivaló, saját mindennapi prioritásrendszerünk humoros,
gyerekszemmel történő feldolgozása. Egy felkiáltójel is akár arról,
hogy a gyermeki lelket mennyire
megtévesztheti a szeretet és a kötelességek állandó összegubancolódása, és hogy mennyire nehéz
ezeket a szálakat kibogoznunk olykor, amikor a kicsik számára észszerű kérdésekre keressük a
racionális válaszokat. Például arra,
hogy hogyan tudunk egy időben
dolgozni és őket ugyanolyan mértékben szeretni...
– Tulajdonképpen ki is az a Pirinyó?
– Egy kislány manója, az az apró
lény, aki tanításain keresztül megnyugtatja a kérdésekkel és kételyekkel teli gyermeki lelket a felnőttek
bonyolult hétköznapi rutin- és feladatrendszerében. Humoros és frappáns magyarázatok pattannak ki
Pirinyó fejéből, aki még abba a titokba is beavatja a főhőst, hogy a
felnőtteknek is volt egykoron manójuk (ahogy minden gyereknek
van, csak meg kell őt keresnie!),
mindössze elfelejtették... Nekünk,
szülőknek kell segítenünk gyerme-

Könyvbemutató a DIO Házban

Február 21-én, az anyanyelv
nemzetközi napján, a DIO
Ház kiállítóterme zsúfolásig
megtelt kultúrát kedvelő közönséggel. A Kemény János
Művelődési Társaság égisze
alatt újabb könyvbemutatóra
került
itt
sor.
Őrhelyen gyújtott jeltüzek címmel Székely Ferenc interjúkötete 2016-ban az Üveghegy
kiadónál látott napvilágot.
Benne olyan jeles személyiségeket bír szóra, mint Bágyoni Szabó István, Bodor
Ádám, Cseke Gábor, Gazda
József, Olosz Katalin, Kallós
Zoltán, Péntek János. Utóbbiak ketten levélben köszöntötték az egybegyűlteket.

Fábián Gizella

A rendezvényt a társaság elnöke
és lelke, Böjte Lídia tanárnő nyitotta meg, és bemutatta a vendégeket: Székely Ferencet, a kötet
szerzőjét és alanyát is egyben, valamint Balla Tamás népmesegyűjtőt, Fazakas Tibor képzőművészt,
Kincses Elemér írót, rendezőt, Kilyén Ilka színművésznőt és nem
utolsósorban Demeter József lelkipásztort, házigazdát, aki maga is
szerepel a könyvben.
Székely Ferenc elmondása
szerint, mikor a jelenlegi, azaz
az ötödik interjúkötete megjelent, rákérdeztek, hogy mikor
áll le? Válaszként Kuti Mártát,
a könyv szerkesztőjét idézte:
„Hosszú a sora azoknak az erdélyi művészeknek, tudósoknak, gondolkodóknak…, akik
még köztünk élnek, akiket
még megkérdezhetünk, hogy
miért is volt olyan fontos számukra a szolgálat, az anyanyelv, a népművészet, a
színház vagy irodalom szolgálata, a lelkek gondozása”.
Elsőként Balla Tamás magyardécsei helytörténésznek,
mesegyűjtőnek adta át a szót,
aki elmondta, hogy a könyvek
megírását egykori tanárának
köszönheti. Ő bátorította, biztatta, hogy gyűjtse és írja le a

népmeséket. 18 évesen fejezte be
első könyvét, mely Fehér Virág és
Fehér Virágszál címen 1970-ben
jelent meg. Azóta megjelent kötetei, a Borsszem Péter (2002) és A
világéneklő madár (2013) külföldre is kikerültek, a szórványmagyarság kedvelt gyermekirodalmi
alkotásaiként.
A képzőművészetet képviselő
Fazakas Tibor magával hozta néhány alkotását is, melyeket egykori
egyetemista társa, Baróthi Ádám
méltatott. Képei, melyeket a közönség is megcsodálhatott, az opart művészeti irányzatot követik. A
világ körforgását adja vissza műveiben, térben kitárulkozó formái
saját lelkivilágát tükrözik. Csendes, zárkózott ember, elkötelezett
népe iránt. Szülőfalujának, Barcaújfalunak 45 munkáját adományozta, Vajdahunyad pedig, ahová
élete és munkássága köti, 35 munkáját kapja meg. Ez utóbbi helyen
volt szerencsém a tanár úrnak diákja lenni egykor. Máig bennem él
csendes, szerény lénye, az, ahogyan a szépre, az esztétikumra nyitogatta elménket.
A szerinte lényeges dolgokat így
foglalta össze: hit, béke, szeretet és
egészség. Szívből kívánom önnek
valamennyit, kedves Tanár úr.

Kincses Elemér író, rendező
nem szorul bemutatásra az erdélyi
közönség előtt. 1972-ben végezte
el a rendezői szakot, a marosvásárhelyi színház rendezője lett, majd
hosszú ideig művészeti igazgatója.
170 darabot rendezett, munkája elvitte Budapestre, Bécsbe, a Vajdaságba. 1972-ben jelent meg első
novelláskötete, a Bekötött szemmel. Sikeres drámákat írt és vitt
színre: Ég a nap Seneca fölött, Trójában hull a hó, Csatorna. Ez utóbbit román nyelvre is lefordították,
akárcsak a Soha című önéletrajzi
regényét. Ebből olvasott fel részleteket Kilyén Ilka színművésznő.
Az író elmondása szerint mérhetetlen szeretetben nőtt fel, mely kihatott egész életére és munkásságára.
Amit akart, az nem más, mint emberi módon, emberi történeteket
mesélni, embereknek. Szerintem
sikerült.
Demeter József lelkipásztor
nem nagyon akart magáról beszélni. Szerinte a hit, népünk és
egyházaink sorskérdései nagyon
mélyen benne vannak a kötetben.
Magáról csak annyit árult el, hogy
bár nyugdíjas, szívesen szolgál, tevékenykedik most is. A könyvből
tudtam meg, hogy teológai tanulmányait Kolozsváron végezte. Itt
számos jeles emberrel került
kapcsolatba: Kós Károllyal,
Farkas Árpáddal, Magyari Lajossal, Fodor Sándorral. A teológián ismerkedett meg egy
holland házaspárral, akiknek a
DIO Ház építését is köszönhetjük. 32 évet szolgált Szászrégenben. Elmondása szerint
nehéz évek voltak, de „ha komolyan vesszük a pályát, a hivatást, a küldetést, akkor sok
feladat vár ránk”. Böjte Lídia
megköszönte Demeter Józsefnek
a Kemény János Társaság sokéves támogatását, Kilyén Ilka
pedig elszavalt neki egy Radnóti
Miklós-, egy Dsida Jenő- és egy
József Attila-verset.
A rendezvény megható,
meleg hangulatban, dedikálásokkal zárult. Az élményt nagyon köszönjük. Reméljük,
lesz folytatása.
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künket abban, hogy megtalálja a
saját fantázialényét, akinek bizalmat szavaz, és aki lelkiismeretét,
kérdéseit, kételyeit, szorongásait
testesíti meg és teszi megfoghatóbbá, feldolgozhatóbbá.
– Beszéljünk kicsit a könyv képi
világáról.
– A történet mellett elengedhetetlen a képiség, amelyet az elképzeléseim szerint Brassay B. Kinga
alkotott meg, igazi remekművet
hozva létre. A könyvből ismert Pirinyó arca köszönt vissza a bemutatón részt vevő gyermekeknek szánt
kitűzőkről is. Ezzel az apró ajándékkal szerettük volna bátorítani a
gyerekeket arra, hogy keressék meg
saját kis manójukat, illetve bármilyen alakot öltő fantázialényüket, és
vállalják fel előttünk, felnőttek előtt
kimeríthetetlen fantáziavilágukat.
– A keddi együttlétet Gáll Ágnes
bábszínész közreműködésével
papírszínház tette különlegesebbé. Hogyan kapcsolódott ez
a könyv hangulatához, és menynyire fogékonyak erre az előadásformára a mai gyermekek?
– A papírszínház a magam nemzedékének diavetítős élményeit
idézi leginkább, viszont annál sokkal közvetlenebb, ha úgy tetszik,
kézzelfoghatóbb, és varázslatosabbá tehető. Gáll Ágnes szerint a
bemutatott könyv egyszerűen csak
mese a szeretetről, azt a gyermeki

világszemléletet tükrözi, amelyben
a mese és a valóság összefonódik.
Ő ugyanezt a jelenséget és átmenetet valósította meg zseniális előadásmódján keresztül. Sikerült
teljesen megbabonáznia a nézőtér
gyerekeit, akik visszajelzéseikkel
irányíthatták a produkciót. Interaktív előadás volt, varázsporral és altatódalt játszó zenedobozzal, több
szinten is ingerelve a csodák világáért rajongó, sőt abban is élő gyermekeket.
– Tervezel-e újabb könyvet?
– Mindenképp! Egyelőre Pirinyó
folytatását tervezem, hasonló hangvételben hasonló gondolatokat szeretnék leírni a kis és nagy olvasók
számára. Úgy hiszem, a gyerekek
egészséges társadalmi beépítéséhez
szükséges unalmas kötelességek és
rituálék elsajátítása sokkal izgalmasabb – vagy legalábbis elfogadhatóbb – egy kis manó nézetein
keresztül. A gyerekek sokkal könynyebben és hamarabb szavaznak bizalmat egy kedves meselénynek,
mint nekünk, az örökösen rekcumozó felnőtteknek. Hosszú távon
folytatni kívánom az olvasói magazin szerkesztését (bizonyos részeit
az eddigiekhez hasonlóan gyerekekkel közösen, most már tágas és
kellemesebb környezetű könyvesboltunkban), de legnagyobb álmom
az, hogy más műfajokkal is élhessek.

Február 22-én került sor a
körtvélyfáji óvodában az óvodások körzeti mesemondó és
népdalvetélkedőjére. A rendezvényen, a helyieken kívül
Beresztelkéről, Magyaróról,
Marosvécsről és Szászrégenből (3-as számú óvoda, 5-ös
számú napközi otthon) vettek
részt versenyzők.

tek a figyelem középpontjába. A fonóban a hosszú téli esték régen sem
csak a munkáról szóltak, s ezen a
szerdai délelőtt sem. A gyerekek
meséltek, énekeltek, majd bizonyságot tettek leleményességükről,
ügyességükről, összeillesztve a madaras tányér darabjait. A vetélkedő
szünetében ízletes fánkot, szendvicset és citromos teát fogyaszthattak
a résztvevők.
A szervezők minden versenyzőt
emléklappal és az Örömhír c. vallásos gyereklappal díjaztak, a résztvevőknek
fütyülő
madárkát
akasztottak a nyakába. Aztán a háromtagú zsűri (Cozma ErzsébetAndrea, Máté Dalma, Szabados
Márta óvónők) döntött arról, hogy
ki jut tovább mindkét kategóriában
a verseny megyei szakaszára. A
zsűri elnöke, Cozma Erzsébet-Andrea érdeklődésünkre elmondta,
hogy elsősorban a helyes, tiszta beszédre, a levegővel való helyes gazdálkodásra figyeltek, de a
szövegismerés, megjelenés, az öltözet is számított. A mesemondó kategóriában a beresztelki Farkas
Jázmint (óvónő: Nagy Ibolya) sorolták az első helyre, aki Az okos
lány című népmesét adta elő. A népdalénekesek közül a marosvécsi
Majláth Stefánia Renáta (óvónő:
Dali Jolán, a népdal címe: Megérett,
megérett a fekete szőlő) teljesítményét értékelte legjobbnak a zsűri.
A házigazda óvónők megdicsérték a versenyzőket és a felkészítő
pedagógusokat, majd megköszönték a helyi református egyház, az iskola és a szülők segítségét,
támogatását.

Óvodások idézték fel a hajdani
fonók vidám hangulatát

Berekméri Edmond
A népviseletbe öltözött apróságokat és kísérőiket elsőnek Incze Ilona
óvónő köszöntötte, aki felidézte az
egykori farsangi szokásokat. A keretmese egy farsangi fonós történet
volt, csodálatos háttérrel, amely teljes mértékben feloldotta a kezdeti
feszültséget, jókedvre derítve a kis
versenyzőket. Bíró Tímea óvónő, a
fonó házigazdájának szerepében, a
szomszédék Zsuzsikájával (Berekméri Ildikó óvónő) varrás közben
mulatságos dolgokat mesélt az
előző év fonójának a hangulatáról.
Többek között arról is pletykáltak,
hogy az asszonyok olyan nagyokat
nevettek munka közben, hogy
leszakadt alattuk az ágy, s összetörtek az alatta lévő tojások. „Volt egy
cifra madaras tányér is, ami tánc
közben lesett a falról, és az is darabokra tört. Azóta sem jött egy ügyes
leány vagy legény, hogy megragassza!” – panaszolták el a szereplők, bevonva a történetbe a
gyermekeket is. Aztán egy közismert énekkel, az Erdő, erdő, erdő,
marosszéki kerek erdő című népdallal alapozták meg a jó hangulatot.
Ezt követően a versenyzők kerül-

Fotó: Berekméri Edmond
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Farsang farkán (2.)

A farsang temetése
A farsang végének eléggé ismert, az utóbbi
időben sűrűn mediatizált erdélyi népszokása
a farsangtemetés. Az erdélyi magyarság szokásrendjében egykor általános lehetett a farsangtemetési játék. A szokásjáték abból állt,
hogy farsang végén – leggyakrabban húshagyókedden vagy hamvazószerdán – a farsangot élő személy vagy bábu (esetleg állat)
alakjában tréfásan eltemették – elégették. De
nemcsak erdélyi magyarokul, és különösen
székelyekül temettük a farsangot, így tettek
több Kárpát-medencei néprajzi vidéken,
leginkább a szomszédságunkban élő szászok
is. Sőt, ha kitekintünk Európába, arról szerzünk tudomást, hogy sokfelé égettek bábukat
a farsang megszemélyesítőjeként, még emberáldozatra is van példa. A szokáscselekmény egykori funkcióját az etnológusok
mágikus-rituális gyökerűnek tartják: kapcsolatba hozták a meghaló és feltámadó vegetáció szellemével, a tél-tavasz szimbolikus
küzdelmével, egykori áldozatokkal stb. Ezek

Megérkezett Farsang Döme koporsója (Torockó, 2000)

stb., és további tánccal, mulatsággal fejezték
be a farsangot.
Farsang Döme koporsója
Az aranyosvidéki Torockón is temettek
húshagyókedden, de itt nem élő állat volt a
koporsóban, hanem Farsang Döme, a megszemélyesített farsang. Az unitárius Torockón
az összetett, sok szereplőből álló utcai menet
(mind házasság előtti legények, fiúk) egyrészt lakodalmat, másrészt temetést szimbolizált menyasszonnyal, vőlegénnyel, torockói
párokkal, vénleányokkal, pappal, kántorral,
ördögökkel, betyárokkal és más zsánerfigurákkal. A menet bejárta a falut, szekéren vitték Farsang Döme koporsóját. A temetésre a
falu központjában, a csorgónál került sor. A
pap a halottbúcsúztatók mintájára írott versben elbúcsúztatta Dömét, aki a lakmározás,
mulatozás maszkulin jelképe. Emellett a
hosszú búcsúztatóba rendszerint beleszőtték
a falu aktuális életének visszásságait is. A búcsúztató után az ördögök a koporsót a csorgó
alatti vályúba tették és botokkal szétverték.
Utána a legények megtartották Döme torát,
este pedig bálba várták a falu népét.

a funkciók az idők során változtak, a szokás
Bár a torockói farsangtemetés egykori szoalaprétegére sokféle jelentés rakódott, mint káselemei jelen vannak a napjainkbeli váltoáltalában a népszokások esetében.
zatban
is,
jelentésük,
funkciójuk
Érdekes lehet az is, hogy ennek az össze- megváltozott, nem kötelező farsang utolsó
tett farsang végi dramatikus szokásnak mi- napjaiban tartani. A dramatikus szokás falulyen változatai maradtak fenn napjainkig ünneppé, a környékbeli szórványmagyarság
közelebbi néprajzi tájainkon. Megfigyelhető, vagy a még távolabbról idesereglők találkohogy vidékenként, felekezetenként miben ha- zási, szórakozási alkalmává, sőt turisztikai
sonló és miben eltérő sajátosságúak. A több látványossággá alakult.
elemből, epizódból álló változatokat a táji- Üvegcsűri élő halott és agglegények
néprajzi, felekezeti vagy etnikai kontaktzóGörgényüvegcsűrön – a katolikus székely
nákban gyakorolták. Ilyen például az településekhez hasonlóan – háromnapos,
unitárius aranyosszéki Torockó, Csík-Három- több elemből álló szokásrenddel és tánccal
szék határán a katolikus Kászon, a Görgény- fejeződött be a farsang. Utolsó napjaiban bevölgyi
katolikus-református,
ortodox kormozott arcú, rongyos ruhájú csákós maszlakosságú Üvegcsűr, a marosszéki-udvarhelyszéki székelység határán a református
Alsósófalva vagy a katolikus
Gyergyóditró.
Kászoni bikaütés
Kászonaltízben és Kászonfeltízben a húshagyókeddi
táncmulatság után, hamvazószerdán délelőtt a legények
közül egyiket szalmatekercsekből készült bő „ruhába” bújtatták, fejére cserépfazakat tettek,
abba valódi bikaszarvakat illesztettek, a nyakába kolompot
akasztottak. Az így kialakított,
a farsangot jelképező bikát a Elkel-e a kászoni bika vagy megütik? (2000)
gazdája vásárba vitte, miközben a több más alakoskodóból álló menetben kurák – legények és házas emberek csapata –
végigvonultak a falun. A komikus vásárlási járta végig a falut, adományokat (szalonnát,
jelenetek után, mivel a bika túl drága, túl ér- tojást, kenyeret, italt) gyűjtöttek, amit a tánctékes, a gazda fejszéjével fejbe ütötte. Az ban közösen elfogyasztottak. Húshagyókedállat összeesett, a legény kibújt szalmaruhá- den délután a falu központi terén eltemették
jából, táncra perdült, a szalmát elégették. a fársángot. A kocsma előtt az egyik legényt
Ekkor siratóasszonynak öltözött férfiak elsi- (rendszerint a legittasabbat vagy a legkövératták a maszkulin jelképű bikát és vele rebbet) szánra fektették és betakarták szalmáegyütt a farsangi vidámságot. A bikaütésre val. A szánt azoknak a legényeknek kellett
rendszerint a Kászon-patak hídján került sor, húzniuk, akik a farsangon nem nősültek meg,
maradványait a vízbe szórták, és ez úgy is ér- vagyis agglegények. Ezen a tréfás büntetésen
telmezhető, hogy az elégetés, a tűz megsem- kívül a temetés idején nyers tojással is megmisítő ereje mellett a víz tisztító erejű, dobálhatták őket. A temetésen az egyik leelmossa a farsangi idő minden „rosszaságát”. gény papnak öltözött, és rövid, parodisztikus
A bikaütés szokását többféle funkcióváltással prédikációval búcsúztatta a sokat ivó, árokegyütt a helyi közösség egyik jelentős esemé- ban halálát lelő, ebben jeleskedő üvegcsűri
nyének tekinti és napjainkban is ünnepélye- férfiút. Társa, a kántor vezette a parodisztikus
sen megtartja.
elemekben bővelkedő, halotti egyházi éneket
A Csíkkászonhoz közeli háromszéki fal- utánzó éneklést, néhányan a csákósok közül
vakban élő állatot (macskát, kutyát, baglyot) sirattak. Ezután az élő halott feje felett a szaltettek koporsóba, vidám menetben elsiratták mát meggyújtották, ekkor a szánban fekvő lea farsangot, majd az állatokat szabadon en- gény felugrott és elszaladt. A temetés után
gedve a koporsót széttörték, hóba borították tovább folytatták a táncot éjfélig. Éjfélkor a

A gyűjtögető csákósok serege Üvegcsűrön (2003)

templomban elharangozták a fársángot, és a ratóparódia, víg ballada, sírfelirat-paródia,
táncban mindenkit meghamvaztak. Az utóbbi ivással, részegeskedéssel kapcsolatos éneidőben a szokásjáték áttevődött a húshagyó- kek), amelyeket az azonos funkció, a paródia
keddet megelőző hétvégére, de mostani egy- rendezőelve helyezett egymás mellé. Előadászerűbb formájában is alakuló, közösségi sukra eredetileg a derék, komédiás emberek
élményt biztosító, az egész település életének vállalkoztak, akiket fogott a figura, az utóbbi
jellemző eseménye, sok helyi lakos tudatában évtizedekben a komikus, nagykovász asszonyok, aki asszonyfarsangi önkifejezésként
a férfiak napja.
játsszák életbe évről évre. Az alsósófalvi farSóvidéki siratások
Sóvidéken több változatban élt a farsang- sangtemetés is faluünneppé, látványossággá
temetési szokásjáték. Parajdon a két világhá- alakult. Annyira ismertté, sőt utánzottá vált a
ború közötti időben a húshagyókeddi bál után régióban, hogy a szalmabábuk sokfelé kapják
a legények egyik társukat ládába vagy létrára az Illyés, Illés nevet, siratóparódiáik is a sófektették, és végighordozták a faluban. Ket- falvihoz hasonlóak.
ten-hárman siratták: Jaj, miből fogytunk ki, Gyergyóditró: elmúlás és újjászületés
Végül a gyergyóditrói farsangtemetés
jaj mi tőtt el! Jaj, eltőtt a fársáng! A siratásba
beleszőtték Konc király nevét, mintha őt te- 1991-es változatának utolsó jelenetét szeretmették volna. Felsősófalván hamvazószerdán ném felidézni. Hamvazószerdán délután előreggel a legények és a fiatal házasemberek állt az ökrös szekér, feltették a kitömött
szalmabábut vittek végig
a falun. Két legény aszszonynak öltözött és siratott.
A
menet
a
vénleányok és vénlegények kapuja előtt állt
meg, és a két asszony a
vénleányok anyjaként siratott: Jaj, jaj, nyakamra
maradtál! Jaj, jaj, nem
vitt el a fársáng! A szalmabábut a játék végén a
falu szélén elégették, ki
kellett vinni a faluból.
A farsangtemetés alsósófalvi változatában is
szalmabábut hordoztak a
falu utcáin, Illyést, akit Illyés siratása – asszonyi önkifejezés (Alsósófalva, 2006)
már a fonóban elkészítettek az asszonyok, és akinek falloszt is illesz- szalmabábut, melléje ült a doktor, a két ördög
tettek sárgarépából. A szokásjáték szereplői a és a halál. Indulhatott a vidám temetési
halottvivők, a siratók, a maszkurák és a bú- menet, két órába is beletelt, míg a hosszú Felcsúztató (újabban pap), valamint egy-két ze- szegen lejöttek. Az ördögök és a halál le-lea
szekérről,
megfogták,
nész. A temetési menetet utánzó, zajos, ugrált
éneklő, a böjt jelképeit (sava- meg-megölelgették a leányokat és asszonyonyított káposzta, hagymako- kat. A főutcán kifogták az ökröket, legények
szorú stb.) hordozó bolondozó fogóztak a rúd mellé. Kétszer megkerülték a
menetben régebb csak házas- teret, aztán irány a temető melletti rét. Meséemberek és legények vehettek lik, hogy régebb kivitték a hegyre, meggyújrészt, a játék felújítása óta asz- tották és kerékhez kötve engedték le az égő
szonyok vették át a siratók szalmabábu-farsangot. A mostani elégetés
egyszerűbb lesz. Meggyújtják a szalmát, s
szerepét.
A farsang temetése ebben a mikor lángra kap, az ördögök körbetáncolják.
változatban egy dologkerülő, Míg ez tartott, néhány méterrel arrébb egy
részegeskedő, durva stb., de másik jelenet zajlott. A temetés mellett nászmaszkulin erőben bővelkedő éjszaka? A farsangi menet vőlegénye és
falusfél komikus-parodiszti- menyasszonya ölelkezik, táncol, majd a hóra
kus siratásává és búcsúztatá- hemperedve koituszt utánoznak. A két jelenet
sává vált. A teljes falut bejáró, egyszerre, egymás mellett: döbbenetes, abutcai felvonulós játék, de álló szurd színházi kép. De ne menjünk ilyen
helyzetű jelenetek sorából áll. messzire. A farsang végi dramatikus szokáEzek a jelenetek a haláleset sokban és játékokban a halál és a temetés
bejelentésével kezdődnek, utána Illyést a mellett szinte mindig megjelennek a terméhozzátartozói: felesége, komája, fia, szom- kenységre utaló erotikus szimbólumok és
szédasszonyai stb. sorra elsiratják. A párbe- mozzanatok. A halált, az elmúlást az újjászüszédre épülő felelgető szövegkönyv letés váltja fel, mint a telet a tavasz, a farsankülönböző eredetű folklórműfajokból áll (si- got a böjt.

Farsang végi világ: ég a bábu, ölelkezik az új pár (Gyergyóditró, 2000)
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360 percnyi gólképtelenség

Szerkeszti: Farczádi Attila

Vannak az életben alapigazságok,
amelyeket olyan gyakran ismételgetnek, hogy közhelyekké válnak.
A sportban is van ilyen, hiszen igencsak nehéz lenne vitatkozni a számtalanszor kimondott és leírt
evidenciával, hogy a futballt gólra
játsszák. Ám úgy tűnik, vannak kivételek, mint például a Marosvásárhelyi ASA, amelynek 360 perc
(plusz a nyolc félidő végi hosszabbítás, ami még legalább húsz percet
kitesz) sem volt elég, hogy az ellenfél kapujába juttassa a labdát.
Persze nem vagyunk minden infó
birtokában. Lehet, hogy a játékosok
úgy értesültek, hogy mostantól a
legnagyobb kihagyott lehetőségeket
jobban pontozzák, mint egy potyagólt. Másként nem tudjuk elmagyarázni, hogy Bâtfoi mit látott
Kolozsváron az oldalhálón annyira
érdekeset, vagy a pénteki marosvásárhelyi meccsen Nicoliţă és Ciolacu hogy nem tudott egy hét méter
(plusz 12 centiméter) széles kaput
eltalálni, Mureşan és Ferfelea pedig
miért a hazaadást választották, amikor úgy igazából erőből kellett
volna rúgni a labdába. Mindez nagyon látványos lehet, műkorcsolyában (és ez nem apropózás akar lenni
a pálya állapotára) talán ért volna a

művészi hatást értékelő néhány
pontocskát. Gólt azonban mégsem,
márpedig hiába változott pozitív
módon a csapat játéka, és ez a négy
meccsből három esetben biztosan
elmondható, egy ilyen szintű gólképtelenség egyenesen vezet az
utolsó hely megőrzésének biztos útjára.
Pedig egyet kell értenünk Ilie
Stannal: a csapat játszik. Ha egyenként nézzük a játékosokat, nem B
ligás a keret. Van kapus, Papnak ráadásul a gólképtelenség miatt sincs
mit a szemére vetni. Mureşan, Velayos, Constantin, Mendy, Nicoliţă
tapasztalt játékosok, többen megjárták a BL-t. Hogy miért nem képesek annyi idő után gólt rúgni –
rejtély. Való igaz, ebben a keretben
nincs egy vérbeli középcsatár, egy
gólpasszokat osztogató középpályás, no de 360 perc – és semmi?!
A marosvásárhelyi csapat az
alapszakaszt Bukarestben, a Nemzeti Arénában fejezi be, a FCSB
ellen. A papírforma azt mutatja,
hogy ez lehet az ötödik meccs rúgott gól nélkül, ráadásul a vereséget
szinte mindenki borítékolja. Vajon
tényleg így lesz, vagy megtörik
végre a jég? Merthogy most tényleg
nem lesz mit veszíteni... (Drukker)

Bănel Nicoliţă hihetetlen helyzetből hibázta el a kaput.

Fotó: Nagy Tibor

Vérfagyasztó pillanatok Szörényváron
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(a labdarúgó 1. liga 24. fordulójának összefoglalója)

Farczádi Attila

Kolozsvári CFR – Marosvásárhelyi
ASA 2-0 (0-0)
Gólszerzők: Tomislav Sorsa
(58.), Alexandru Păun (67.).
Máig nem derült ki, miért „parittyázta” a labdát a kapuhoz egész
közelről a lelátók magasába 0-0-s
állásnál az ASA támadója, Bâtfoi.
A csatár állítólag új lendületet akart
adni leszálló ágba került karrierjének, azért mondott igent a marosvásárhelyiek ajánlatára. Azonban
ha így folytatja, nem újjászületést
jelent majd számára a Sziget utcai
megálló, hanem annak éppen az ellenkezőjét. Rémisztő perspektíva.

Voluntari FC – Medgyesi Gaz
Metan 1-0 (0-0)
Gólszerző: Petre Ivanovici (67.).
Medgyesen megnyugtatólag hatott, hogy a Nemzetközi Sportdöntőbíróság
visszaadta
három
pontjukat, amit büntetésként vontak le egy vitatott adósságuk miatt.
Azonban lausanne-i döntés ide
vagy oda, ha a medgyesiek nem
változtatnak sürgősen valamit, nem
lesz helyük a felsőházi rájátszásban. Idén ugyanis még nem nyertek meccset – Voluntari-on még
pontot szerezniük sem sikerült.

USK Craiova – Bukaresti FCSB 1-2
(1-1)
Gólszerzők: Hriszto Zlatinszki
(34 – büntetőből), illetve Mihai
Pintilii (24.), Gabriel Enache (79.).
Vérfagyasztó volt Radoszlav Dimitrov esése: a Craiova hátvédje
egy légi csata után a fejét maga alá
gyűrve került a gyepre. Sok minden történhetett volna, jut
eszünkbe a földet érés pillanatát
megörökítő felvételt szemlélve, a
bolgár fickó azonban alighanem
szerencsés csillagzat alatt született,
mert a pánikszerűen berohanó orvosi stábnak semmi dolga nem volt
vele. Nagyon gyorsan lábra állt, és
már mehetett is tovább a játék.

Az év esése: ilyent még nem is láttunk!

nak. Az ősszel Marosvásárhelyen
edzősködő fiatal tréner hét pontnál
tart a kilenc lehetségesből, így beigazolta, hogy ahol lehet és van
kivel dolgozni, tud jó eredményeket elérni. A másik oldalon egyre
mélyebbre süllyed a hajó, a Pandurii idén még nem nyert meccset, és
jele sincs annak, hogy a helyzet
változhatna. A zsilvásárhelyi az
egyetlen csapat lehet az alsóházban, amelyet a Temesvár vagy az
ASA esetleg még maga alá gyűrhet
a rájátszásban.

Astra Giurgiu – Konstancai Viitorul
1-0 (0-0)
Gólszerző: Filipe Teixeira (58.).
„Én vagyok a legjobb edző a
bajnokságban, nem Hagi. Hallottam, hogy ő magát mindenki előtt
valónak gondolja, de téved” – Marius Şumudică szavai alighanem
önteltségről árulkodnának, ha nem
tudnánk, hogy az Astrát bajnoki
címig, az Európa-ligában pedig az
egyenes kieséses szakaszig vezénylő szakember szája sarkában
mindig ott bujkál a huncut mosoly,
amikor ilyeneket mond. Szokása.
Most különösen volt oka humorizálni, hiszen az éllovast is legyőzte
csapatával.

Fotó: digi24

Kiállítva: Sténio Nivaldo (76 –
Jászvásár).
Szerencséjük a temesváriaknak,
hogy nyertek. A két csapat szakmai
stábja a mérkőzést megelőző
napon lábteniszmeccset játszott
egymás ellen, és a jászvásáriak
győztek. Kellett tehát a revans a
házigazdáknak, és persze, a pontok
is, hogy kapaszkodjanak a tabellán.
Jelentjük: lett visszavágás, a bánsági játékosok pedig megúsztak
egy egész éjszaka tartó lábteniszmaratont.
Bukaresti Dinamo – Botoşani FC 10 (0-0)
Gólszerző: Sergiu Hanca (70.).

Nem volt meggyőző Cosmin
Contra irányításával a Dinamo, a
három pontot mindazonáltal begyűjtötte. A Ioan Andone helyére
érkezett szakvezető minden dühét
belefojtotta mozdulatába, amikor a
félliteres vizes flakonját teljes erejéből földhöz vágta, Hanca klasszis
góljára reagálva. Egy hét alatt nem
sokat lehet változtatni egy csapat
játékán, miben más mégis az új
edző, mint a régi? – kérdezgették a
játékosokat a bajnokság közvetítési
jogait tulajdonló sporttelevíziók
élő mikrofonállványai. És íme, egy
Temesvári Poli ACS – Jászvásári
a válaszok közül: jobban érezzük
CSM Politehnica 2-1 (1-0)
magunkat vele, mert nem sokkal
Zsilvásárhelyi Pandurii –
Gólszerzők: Pedro Henrique idősebb, mint mi. Ha mást nem is,
Concordia Chiajna 0-1 (0-1)
(36.), Josip Soljic (55.), illetve tiszteld tehát a korát; nem baj, hogy
Gólszerző: Raul Costin (41.).
Jót tett a klubváltás Dan Alexá- Andrei Cristea (51 – büntetőből). fiatal.

ASA: Bár még a kaput sem sikerült eltalálni a Voluntari ellen (sem)

nie sem. Egy biztos: nagyon nehéz ményekkel tűzdelt menetelésre
lesz az alsóházi rájátszás az ASA lenne szüksége, hogy megmaradjon
számára, kifejezetten pozitív ered- az élvonalban.

Czimbalmos Ferenc Attila

Gól nélküli döntetlenre játszott a
Marosvásárhelyi ASA és a FC Voluntari a labdarúgó 1. liga alapszakaszának 25. fordulójában, a Sziget
utcában. Abban, hogy bár egyszer
nem zörrent meg a háló, az is „besegített”, hogy a TranSil stadion
gyepszőnyege nagyon rossz állapotban van, ugyanis a tél folyamán
ráhullott havat – amely aztán jégréteggé alakult át – nem tisztították le
idejében, később alaposan lesózták,
ez pedig idővel kimarta a füvet. Az
egykori kiváló minőségű gyepszőnyeg átázott, sáros, latyakos, barna
területté vált, amelyen a homok sem
segített, és amelyen szinte lehetetlen volt kezelni a lasztit.
Az első játékrészben a hazaiak
játszottak jobban, elszántabban,
több alkalommal próbára tették Balaurut, a Voluntari kapusát, aki 2011

Ciolacu szépen elfektette Balaurut, de némileg oldalra sodródott, és az oldalhálóba lőtt.
Fotó: Nagy Tibor

és 2013 között az ASA portása volt.
Így a 23. percben G. Mureşan 25
méteres szabadrúgása a kapu fölé
szállt, egy perc múlva Nicoliţă közeli lövése tévesztett célt, majd a
32. percben Ciolacu, miután Balaurut is kicselezte, a kapu mellé gurított. Az Ilfov megyeieknek
Popadiuc révén volt feljegyezni

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, alapszakasz, 25. forduló: Marosvásárhelyi ASA – FC Voluntari 0-0 Marosvásárhely, TranSil stadion. Vezette: Adrian Viorel Cojocaru (Galac)
– középen; George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Stelian Slabu (Brassó) –
partjelzők; Florin Mihai Marcu (Nagyvárad) – tartalék. Ellenőr: Eduard Dumitrescu (Piteşti), Cristian Vasc (Târgu Lăpuş).
Sárga lap: Ciolacu (5.), Nicoliţă (27.), Mendy (62.) és E. Dică (79.).
ASA: Pap – Velayos, Rougkalas, Constantin, Mendy – Ferfelea (74. C. Rus),
Mureşan, Balgiu (65. E. Dica) – Nicoliţă, Bâtfoi, Ciolacu (46. Lemnaru).
Voluntari FC: Balauru – Maftei, Balaur, Cazan, Acsinte – Marinescu, Lazăr (86.
Novac), Cernat – Popadiuc, Curelea (73. Voduţ), Ivanovici.
További eredmények a 25. fordulóból: Konstancai Viitorul – Temesvári Poli
ACS 5-0, Bukaresti Dinamo – USK Craiova 2-1, Botoşani FC – Zsilvásárhelyi
Pandurii 3-1.

való helyzetük, aki Cernat beadását
követően nem tudta kapura küldeni
a labdát.
A második félidőben az ellenfél
csatára, Ivanovici három ízben (az
53., a 65. és a 77. percben) is helyzetbe került, de Pap két alkalommal
jó ütemben hárított, egyszer pedig a
játékos lövése a kapufa mellett
hagyta el a játékteret.
A találkozó utolsó tíz percében
előbb Cernatnak nem sikerült bevennie Pap kapuját szabadrúgásból
(80.), majd G. Mureşan sem találta
el két ízben a kaput (86. és 87.).
Ezzel az újabb vékonyka döntetlennel az ASA maradt a sereghajtói
pozícióban, 11 pontot teljesítve,
míg ellenfele a 8. helyen tanyázik
az eddig megszerzett 30 pontjával.
Fájdalmas, hogy a marosvásárhelyi 1. ligás alakulatnak az idén tétmérkőzésen még nem sikerült gólt
szereznie, ebből következően győz-

1. Viitorul
25
16
2. FCSB
24
13
3. Craiova
25
12
4. Medgyes
24
10
5. Dinamo
25
11
6. CFR*
24
12
7. Astra
23
10
8. Botoşani
25
9
9. Voluntari
25
8
10. Jászvásár
23
7
11. Chiajna
24
6
12. Pandurii* 25
6
13. Poli ACS*** 25
7
14. ASA**
25
5
* 6 büntetőpont levonva
** 9 büntetőpont levonva
*** 14 büntetőpont levonva

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

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

39-21
32-20
35-26
35-25
38-33
39-22
23-25
30-28
30-36
24-26
15-28
24-40
24-41
19-36

51
45
40
38
38
37
35
32
30
26
24
19
13
11

Kapunyitás a 2. ligában, Sepsi OSK-győzelemmel

Kapunyitás volt szombaton a labdarúgó 2. ligában: az 1. ligás feljutással is számoló Sepsi OSK idegenbeli győzelemmel kezdett, Nagyváradon 2-1-re diadalmaskodtak a háromszéki fiúk. A vezető találatot
a házigazdák szerezték, a vendégek az utolsó félórában fordítottak.
Idegenbeli sikerrel rajtolt el a Szatmárnémeti Olimpia is, amely hasonlóan, hátrányból fordítva győzött Brassóban.
Az eredmények: Mioveni – Dunărea Călăraşi 2-2, Academica Clinceni – Afumaţi 1-0, Foresta Suceava – Temesvári Politehnica ASU
2-2, Nagyváradi Luceafărul – Sepsi OSK 1-2, Brassói FC – Szatmárnémeti Olimpia 1-2, Dacia Unirea Brăila – UTA Öreg Hölgy 2-1. Játék
nélkül nyert ugyanakkor a Resicabányai Metalul és a Baloteşti SK, a
Tatrangi Unirea, valamint a CSM Râmnicu Vâlcea visszalépése miatt.
A Bukaresti Juventus és a Chindia Târgovişte állt.
A rangsort a Juventus vezeti 45 ponttal, a 40 pontos Szatmárnémeti,
a 39 pontos Arad és a 38 pontos Sepsi OSK előtt.
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Európa-liga: 3 gólos hátrányból jutott tovább a Mönchengladbach, kiesett az Astra

A Borussia Mönchengladbach
4-2-re győzött a Fiorentina otthonában a labdarúgó-Európa-liga
egyenes kieséses szakaszának első
körében, a párharc csütörtöki viszszavágóján, így továbbjutott a
nyolcaddöntőbe.

A német csapat hazai pályán 10-ra elveszítette az első mérkőzést,
majd a visszavágón fél óra alatt
kétgólos hátrányba került. Az első
félidő végén Lars Stindl szépített,
majd a szünet után kétszer is betalált, a végeredményt pedig Andreas

Eredményjelző

Európa-liga, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágók:
* Olympique Lyon (francia) – AZ Alkmaar (holland) 7-1 (4-1). Továbbjutott: a Lyon, kettős győzelemmel, 11-2-es összesítéssel.
* Fiorentina (olasz) – Borussia Mönchengladbach (német) 2-4
(2-1). Tj.: a Mönchengladbach, 4-3-as öszesítéssel.
* Sparta Prága (cseh) – FK Rosztov (orosz) 1-1 (0-1). Tj.: a Rosztov,
5-1-es összesítéssel.
* Tottenham Hotspur (angol) – KAA Gent (belga) 2-2 (1-1). Tj.: a
Gent, 3-2-es összesítéssel.
* FC Koppenhága (dán) – Ludogorec (bolgár) 0-0. Tj.: a Koppenhága, 2-1-es összesítéssel.
* KRC Genk (belga) – Astra (román) 1-0 (0-0). Tj.: a Genk, 3-2-es
összesítéssel.
* Sahtar Donyeck (ukrán) – Celta Vigo (spanyol) 0-2 (0-0) – hosszabbítás után. Tj.: Celta Vigo, 2-1-es összesítéssel.
* Besiktas (török) – Hapoel Beer-Seva (izraeli) 2-1 (1-0). Tj.: a Besiktas, kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel.
* AS Roma (olasz) – Villarreal (spanyol) 0-1 (0-1). Tj.: a Roma,
4-1-es összesítéssel.
* Zenit (orosz) – Anderlecht (belga) 3-1 (1-0). Tj.: az Anderlecht,
3-3-as összesítéssel, idegenben lőtt góllal.
* Ajax (holland) – Legia Varsó (lengyel) 1-0 (0-0). Tj.: az Ajax,
1-0-s összesítéssel.
* APOEL (ciprusi) – Athletic Bilbao (spanyol) 2-0 (0-0). Tj.: az
APOEL, 4-3-as összesítéssel.
* Osmanlispor (török) – Olympiakosz (görög) 0-3 (0-0). Tj.: a Olympiakosz, 3-0-s összesítéssel.
* Saint-Étienne (francia) – Manchester United (angol) 0-1 (0-1). Tj.:
a Manchester United kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel.
* FC Schalke 04 (német) – PAOK (görög) 1-1 (1-1). Tj.: az FC
Schalke 04, 4-1-es összesítéssel.
* Fenerbahce (török) – FK Krasznodar (orosz) 1-1 (1-1). Tj.: a
Krasznodar, 2-1-es összesítéssel.

BL: Cserék nyerték meg
a meccset
a Juventusnak Portóban

A Juventus 2-0-ra győzött az FC Porto otthonában
szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc első mérkőzésén.
A torinóiak bő egy órát emberelőnyben játszottak,
s ezt két, egyaránt csereként beállt játékos találatával
használták ki: Pjaca öt, míg Dani Alves egy perccel
a találata előtt lépett pályára. A két gól között mindössze 141 másodperc telt el. 2003 decembere után
fordult elő újra a legrangosabb európai kupasorozatban, hogy a Juventusnál két cserejátékos is eredményes volt.
A Sevilla Pablo Sarabia góljával szerzett vezetést
a 25. percben a Leicester City ellen – Kasper Schmeichel 385 perc után kapott gólt a BL-ben. A 13. percben büntetőt hibázott Correa ötven perc elteltével
„tette jóvá” hibáját, s bár Jamie Vardy szépített, így
is az Európa-liga elmúlt három kiírásának győztese
várhatja 2-1-es előnnyel a március 14-i visszavágót.

Eredményjelző

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések:
* FC Porto (portugál) – Juventus (olasz) 0-2
(0-0)
Gólszerzők: Pjaca (72.), Alves (74.).
Kiállítva: Telles (Porto, 27.).
* Sevilla (spanyol) – Leicester City (angol) 2-1
(1-0)
Gólszerzők: Sarabia (25.), Correa (62.), illetve
Vardy (73.).

Pjaca gólját ünneplik a Zebrák. Fotó: AP

Christensen állította be, így a Mönchengladbach jutott tovább 4-3-as
összesítéssel.
Búcsúzott a sorozattól az Astra
Giurgiu: a román bajnokcsapat a
2-2-es hazai döntetlen után Belgiumban egy gólos vereséget szenvedett a Genk otthonában. Esélye
pedig lett volna a továbbjutásra, hiszen a visszavágón nem játszott
alárendelt szerepet, és főként az
első félidőben többször is bevehette volna ellenfele kapuját, azonban a helyzeteket rendre kialakító
Budescu vagy elhibázta a lövést,
vagy nem játszotta meg Teixeirát,
amikor kellett volna, így a nagy
ziccerek rendre kimaradtak. A második félidőben pedig az Astra játékmestere már nemigen került a
labda útjába, a Genk egyre gyakrabban veszélyeztetett, egy vitatott
bal oldali szabadrúgásból pedig a
belgák spanyol csapatkapitánya,
Alejandro Pozuelo a rosszul he-

Csodálatosan szép szabadrúgásgólt szerzett Pozuelo, a spanyol csapatkapitány gyakorlatilag eldöntötte a továbbjutás kérdését a román bajnok elleni mérkőzésen. Fotó: digisport.ro

lyezkedő Silviu Lung jr-t becsapva
a bal felső sarokba csavart. Parádés
gólt volt, amely elégnek bizonyult
a biztos továbbjutáshoz, a giurgiui

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-Európa-liga,
tizenhatoddöntő,
visszavágó:
KRC Genk – Astra Giurgiu 1-0 (0-0). Továbbjutott: a Genk, 3-2vel.
Genk, KRC Genk Aréna, 7000 néző. Vezette: Serdar Gozubuyuk (holland).
Gólszerző: Alejandro Pozuelo (67.).
Sárga lap: Brabec (74.), Malinovszki (81.), Trossard (85.), illetve Stan (10.), Junior Morais (26.), Geraldo Alves (74.), Takajuki
Szeto (78.), Boubacar Mansaly (86.), Săpunaru (90+1.).
Genk: Ryan – Castagne, Brabec, Colley, Uronen – Berge, Malinovszki (90. Boetius) – Schrijvers (76. Buffel), Pozuelo (89. Kumordzi), Trossard – Samatta.
Astra: Lung jr. – Al. Stan, Săpunaru, Geraldo Alves, Junior Morais – Lovin (67. D. Florea), Boubacar Mansaly, Takajuki Szeto
(82. Al. Ioniţă II) – Teixeira, D. Niculae (70. Buş), Budescu.

csapatnak ugyanis ez után már kétszer kellett volna betalálnia, de a
román fiúkban már nem volt spiritusz a válaszra.

Kisorsolták a
nyolcaddöntő párosításait

Német és belga párharc is lesz a
labdarúgó-Európa-liga nyolcaddöntőjében, amelynek sorsolását pénteken
tartották a svájci Nyonban. Az első
mérkőzéseket március 9-én, a visszavágókat március 16-án játsszák. A párosítások: Celta Vigo – FK
Krasznodar, APOEL – Anderlecht,
Schalke – Mönchengladbach, Olympique Lyon – AS Roma, FK Rosztov
– Manchester United, Olimpiakosz –
Besiktas, KAA Gent – KRC Genk, FC
Koppenhága – Ajax.

Halasztják a bajnoki rajtot a 4. ligában

Szombaton tartották a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület
évi közgyűlését. Ebben az évben nem volt tisztújítás soron, így
a gyűlés a jogszabályok által megkövetelt beszámolók felolvasása után gyorsan lezajlott, bár a fegyelmi bizottság és a versenyszervező bizottság tevékenysége kapcsán kirobbant némi
vita.
Mircea Bucur elnök elmondta, hogy Maros megye az egyetlen az országban, ahol a gyerekek és ifjúságiak ügyintézését
ingyen végzik, ez pedig olyan körülmények között lehetséges,
hogy sikerül támogatókkal segíteni az egyesület munkáját. Az
előző évi beiratkozások és a bajnokságban részt vevő klubok
számbavétele alapján felvették azt az öt a klubot az egyesületbe, amelyek a tavaly kapcsolódtak be a bajnokságokba, illetve kizártak 20 egyesületet, miután az ősszel egyetlen
korosztályban sem iratkoztak be a bajnokságokba.
A közgyűlés előtt üléseztek a 4. ligás csapatok vezetői is, hi-

szen a tavaszi idény a megyei első osztály 16. fordulójával kezdődött volna március 4-én. Tekintve azonban a kemény telet
és a pályák jelenlegi állapotát, a klubok vezetői egyetértettek
abban, hogy két héttel halasszák el a tavaszi rajtot. Ennek érdekében vállalták, hogy két hétközi fordulót is programba iktassanak, hisz június 11-éig le kell jelenteni a bajnokot a
sportági szövetségnek. Így a 4. liga március 18-án rajtol. Egyelőre kérdéses, hogy mi lesz az 5. és 6. ligában, illetve az ifjúsági
bajnokságokban, hiszen ezek eleve később kezdtek volna (március 11-én), ám a csapatok vezetőinek gyűlését csak később
tartják meg.
A 4. ligás csapatok új képviselőket választottak a végrehajtó
bizottságba, miután két hely megüresedett. A továbbiakban a
4. ligás klubokat Farczádi Attila, a Marosvásárhelyi MSE elnöke és Andrei Trandafir, az Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő elnöke képviseli a végrehajtó bizottságban. (bálint)

Bernd Storck a német futball nagykövete lehet

Bernd Storck, a magyar
labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya péntek délelőtt
Telkiben átvette azt az oklevelet, amely a Német Futball
Nagykövete díjra történt jelöléséért jár.
A 2012-ben alapított és
azóta évente odaítélt elismerést azok a német futballszakemberek kapják meg, akik
külföldön dolgoznak, és
amellett, hogy kimagasló
eredményeket érnek el, viselkedésükkel, példamutatásukkal
jó
hírét
viszik
Németországnak, és erősítik a
német futball hagyományait.
Idén három szakember esélyes a Német Futball Nagykövete címre, Bernd Storck
magyar szövetségi kapitány
mellett az Afrikában komoly
sikereket elérő Michael Krüger, valamint Horst Kriete
FIFA-instruktor, adta hírül a
magyar sportági szövetség
honlapja.
„Hatalmas megtiszteltetés
számomra, hogy jelöltek az
elismerésre. Mindenki tisztában van a német futball hagyományaival,
munkám
során magam is folyamatosan

szem előtt tartom, hogy nemcsak magamat, hanem hazámat is képviselem. Próbálom
továbbadni, amit Németországtól kaptam, és úgy dolgozni, hogy méltóképpen
képviseljem a hazámat” –
mondta Bernd Storck a jelölésről szóló oklevél átvétele
előtt, majd hozzátette: edzői
karrierje csúcspontja a magyar válogatottal a tavaly
nyári Európa-bajnokságon
elért nagyszerű eredmény
volt.
„Ennél a díjnál már a jelölés ténye is fontos, az elismerésre jelölt mindhárom
szakember munkájára büszke
lehet Németország. Az elismerést odaítélő zsűri több kritériumot is megvizsgál, mikor
kijelöli a három esélyes szakembert, illetve amikor kiválasztja
a
nagykövet
személyét, így az elért sikerek
mellett például a viselkedését,
példamutató magatartását is”
– fogalmazott Roland Bischof, a díj alapítója, aki néhány napot Budapesten tölt,
megfigyeli Bernd Storck
munkáját, illetve azt is, milyen körülmények között él,

A 2012-ben alapított és azóta évente odaítélt elismerést azok a német futballszakemberek kapják meg, akik külföldön dolgoznak, és amellett, hogy kimagasló eredményeket érnek el, viselkedésükkel, példamutatásukkal jó hírét
viszik Németországnak. Fotó: mlsz.hu

milyen kapcsolatot ápol a magyarokkal a szövetségi kapitány. „Bernd Storcknál sokat
nyomott a latban a magyar
válogatott mellett elért sikere,
de az is, hogy ezt megelőzően
már több országban dolgo-

zott, és esetenként nehéz körülmények között képviselte
Németországot.”
A Német Futball Nagykövetének a kiválasztási procedúrát követően, május 16-án
Berlinben adják át a díját.

Gól nélküli döntetlen
az Üllői úti rangadón

A magyar labdarúgó NB I 21. fordulójának eredményei:
Szombathelyi Haladás – Újpest 0-2, Budapest Honvéd – Debreceni VSC 1-0, Diósgyőr – MTK 2-3, Paks – Mezőkövesd
5-0, Vasas – Gyirmót 1-1, Ferencváros – Videoton 0-0. Az élcsoport: 1. Honvéd 40 pont, 2. Videoton 38, 3. Vasas 35.
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Jó szájízzel készülhet a középszakaszra
a Maros KK

Farczádi Attila
Nagyszerű győzelemmel fejezte
be a Maros Kosárlabdaklub a férfi
Nemzeti Liga alapszakaszát szombaton este. A Tigrisek hazai pályán
93:77-re felülmúlták a BCM U Piteşti csapatát.
Nem minden ok nélkül volt
dühös a vendégek vezetőedzője a
mérkőzést követő sajtótájékoztatón. Hristu Sapera szerint megengedhetetlen, hogy miután vért
izzadva bekerültek az első hat
közé, és ezzel biztossá vált a helyük a rájátszásban, olyan védekező munkával rukkoltak elő
Marosvásárhelyen, amelyet nem
tud értékelni, és még kevésbé megérteni. „Lehetetlen, hogy az első
félidőben 50 pontot kapjunk, ez
arra utal, hogy a csapat nem teszi a
dolgát, ahogyan kell” – vélekedett
a szakember. A másik oldalon
Szászgáspár Barnabás is utalt arra,
palánk alatt egyértelműen jobbak
voltak ellenfelüknél, a Maros KK
vezetőedzője pedig ebbéli véleményének alátámasztására a lepattanók számát említette (33-30),
amelynek amúgy általában nem tulajdonít jelentőséget – tudatta –,
mégis olyan statisztikai adat,
amely sugall valamit, ezért nem
lehet figyelmen kívül hagyni.
Társa, George Trif is egyértelműen
a kiváló védekezőmunkában látta a
siker titkát, kérdésünkre habozás
nélkül tette le voksát emellett.
A Maros KK végig vezetve
nyert szombaton, méghozzá úgy,
hogy esélyt sem adott riválisának a
közel kerülésre. Egyetlen alkalommal ingott meg a csapat, a negyedik negyedben, amikor 17 pontos
vezetés birtokában Lázár elkövette
ötödik személyi hibáját, és kipontozódott, Leron Hunter II pedig palánkszaggató kosarával feltüzelni
látszott csapatát, de a közönséget
is. A marosvásárhelyi kispad azonnal időt kért, a szakvezetők pedig
azt mondták játékosaiknak, hogy
higgadtan kosárlabdázzanak, ne
kapkodják el a támadásokat, és ne
engedjék ki az irányítást a kezükből. A fiúk megfogadták a tanácsot,
a Maros KK következő támadóidőinek hossza érezhetően megnőtt
(az említett timeout utáni első támadás végén el is vették a labdát a
Az alapszakasz végeredménye

1. Kolozsvár
2. Steaua CSM
3. Nagyszeben
4. Temesvár
5. Piteşti
6. Nagyvárad
7. Maros KK
8. Dinamo
9. Galac
10. Craiova
11. Ploieşti
12. Nagybánya

16/2
12/6
12/6
10/8
9/9
9/9
8/10
5/13
5/13
4/14
0/0
0/0

34
30
30
28
27
27
26
23
23
22
0
0

Izzott a levegő a Dzsungelben: Lázár (k) megfizet Corpodeannak (b) a szokatlanul rámenős
játékért a Maros KK – BCM U Pite?ti mérkőzésen. Markovic (j) ámulva figyeli a jelenetet.
Fotó: Nagy Tibor

marosvásárhelyi csapattól, mert 24
másodperc alatt nem dobtak kosárra), s bár Hunter II a Lázár szabálytalankodása nyomán megítélt
plusz szabaddobást értékesítette, és
utána Kostovski is dobott még egy
kétpontost, a nyugodt játék végül
is meghozta a várt kosarakat a
Maros KK számára: Djapa 2 pontosa, majd Martinic távoli sikeres
kísérlete nyomán lenyugodtak a
kedélyek, és egyértelművé vált,
hogy a vendégeknek ezúttal semmi
keresnivalójuk a Dzsungelben, a
két pont a Tigriseké.
A szombat esti mérkőzésen
három volt marosvásárhelyi játékos is pályára lépett a piteşti-i csapatban: míg azonban Alekszandar
Mladenovicsot szimpátiával fogadta a közönség, Adrian Tudorral
és Vlad Corpodeannal nagyon ellenszenvesen viseltetett a lelátók
népe. Nem véletlenül: mindketten
úgy érezhették, van visszafizetni
valójuk, mert olykor szokatlanul
rámenősen mentek bele az egy az

egy elleni párharcokba. Ezt a bírók
nézték, amíg nézték, de egy idő
után mindkettőjüknek befújták a
szabálytalanságokat, hogy csillapodjanak. A piteşti-i csapat legantipatikusabb
játékosa
címet
azonban minden kétséget kizáróan
nem ők, hanem Hunter II érdemelte ki, aki szándékosan hergelte
a közönséget, azonban igen nevetségessé tette magát (ki is kacagták!), amikor a mérkőzés vége felé
egy támadásuk végén kiejtette a
labdát a kezéből.
Sikerükkel a Maros KK játékosai jelezték: együtt a csapat, és bár
nem kerültek be az első hat közé,
számolni kell velük a rájátszásban,
amelynek feltehetően részesei lesznek. A Tigrisek az alsóházban folytatják a bajnokság középszakaszában, a Bukaresti Dinamo,
a Galaci Phoenix és a SCM U Craiova társaságában. A tét a rájátszásba jutást jelentő 7. vagy 8. hely
megszerzése marad a marosvásárhelyi csapat számára.

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 22. forduló: Marosvásárhelyi Maros KK –
BCM U Piteşti 93:77 (30-20, 20-20, 24-16, 19-21)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1750 néző. Vezette: Laurenţiu
Grigoraş, Dragoş Nicolae, Sorin Drugău. Ellenőr: Mihai Caraion.
Maros KK: Lázár 16 pont, Reed 16 (1), Martinic 16 (4), Djapa 15 (1), Kalve 12
(2), Markovic 9, D. Andrei 5 (1), D. Popescu 2, Sánta 2, Borşa, Cioacătă, Bichiş.
BCM U Piteşti: Hunter II 21 pont (2), Kostovski 15 (3), Mladenovic 12, Gabric 11 (2), Marinov 9, Tudor 5, Corpodean 3 (1), Zaharie 1, Stăncuţ, Balmuş.
További eredmények: Nagyváradi CSM CSU – Galaci Phoenix 73:63, Kolozsvári U – Bukaresti Dinamo 96:79, SCM U Craiova – Bukaresti Steaua CSM
81:79.

Robinson a hátára vette a csapatot

Bálint Zsombor
Tulajdonképpen tét nélküli,
mégis izgalmas, az utolsó sípszóig
kérdéses kimenetelű mérkőzést vívott a Marosvásárhelyi Sirius női
kosárlabdacsapata a CSBT Alexandria ellen, a bajnoki középszaalsóháza
második
kasz
fordulójában. A Sirius közel állt
ahhoz, hogy megismételje a sepsiszentgyörgyi Románia-kupa nyolcas döntőjén aratott sikert
Alexandria ellen, és ez minden bizonnyal össze is jött volna, ha a társai valamivel jobban segítik
Robinsont. Az amerikai bedobó
egyedül szerzett ugyanis 45 pontot,
míg Laudermill és McCune egyetlen pontocskát sem adott hozzá az
eredményhez, ami különösen Laudermill esetében meglepő, hiszen
kilenc (!) eredménytelen dobása
volt, és nem minden esetben nehéz
helyzetből, néha kosár alól is.
A marosvásárhelyiek nagyon sok
hibát követtek el ezen a mérkőzésen
(is), különösen az első két negyedben, amikor a vendégek jelentős
előnyre tettek szert. Aztán, amikor
látta, hogy a többiekre nem igazán
számíthat, Robinson magára vett
minden terhet, ő vitte fel a labdát, s
ha meg is járatta egyszer, a befejezés is rá maradt. És szép lassan lefaragta a hátrányt, kétszer is
egyetlen pontra közelítette meg
Alexandriát, másodszorra 11 másodperccel a befejezés előtt, amikor
Gregory – mintegy elszégyellve

magát, hogy Robinson egyedül
végez mindent – dobott egy triplát.
A maradék néhány másodperc is
emlékezetesre sikerült. Laudermill
labdát lopott az alexandriai bedobás
után, azonban a bírók – a hazai kispad és maga a játékos heves tiltakozása ellenére – szabálytalannak
ítélték meg a beavatkozását. A sértett Arnold csak egy szabaddobást
értékesített, és még lett volna idő az
egyenlítésre. Ki más is próbálkozott
volna meg vele, mint Robinson,
akinek a sípszóra eleresztett félkörön belüli labdája ezúttal nem talált
be a gyűrűbe, így elúszott a hoszszabbítás lehetősége.
A Marosvásárhelyi Sirius, amely
már nem léphet feljebb a 9. helynél,
a következő fordulóban, szombaton
18 órától a Jászvásári Polit fogadja.
A két legutóbbi bajnoki mérkőzésen
a Siriusból már hiányzott Cherise
Daniel, aki Magyarországon, a
szekszárdi Atomerőműnél fejezi be
az idényt.
Ranglista

Felsőház
1. Sepsiszentgyörgy20/1
2. Târgovişte
16/5
3. Kolozsvár
14/7
4. Brassó
12/9
5. Galac
10/11
6. Szatmárnémeti 9/12
Alsóház
1. Alexandria 9/11
9/11
2. Arad
3. Sirius
3/17
4. Jászvásár
1/19

Jegyzőkönyv

41
37
35
33
31
30

29
29
23
21

Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, alsóház 2. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – CSBT Alexandria 75-77 (17-21, 13-18, 27-21, 18-17)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Drago? Stan (Bukarest), Vlad Potra (Kolozsvár), Lavinia Gheorghe (Bukarest). Ellenőr: Tiberiu Rist
(Bukarest).
Sirius: Robinson 45 (1), Gregory 18 (3), Alina Pop 6, Gál 3 (1), Lovász 2, Mészáros 1, Laudermill, McCune, Radu.
CSBT Alexandria: Arnold 24 (4), Bartee 12, Rule 10 (2), Mullings 10, Grbić 8,
Podar 5 (1), Voicu 4, Mihai 4.
Női kosárlabda, középszakasz, felsőház, 2. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
SIC – Galaci Phoenix 88:61, Brassói Olimpia – Szatmárnémeti CSM 61:72, CSM
Târgovişte – Kolozsvári U 58:53; 3. forduló: Brassói Olimpia – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC 45:79, Kolozsvári U – Galaci Phoenix 81:73, Szatmárnémeti CSM –
CSM Târgovişte 50:65. Alsóház, 2. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – CSBT Alexandria 75:77, Jászvásári Poli – Aradi ICIM 59:77.

Szászgáspár és Lázár
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című sportműsorában Szucher Ervin meghívottja a
Maros Kosárlabdaklub vezetőedzője, illetve csapatkapitánya, Szászgáspár Barnabás és Lázár László.

„Súlyos” játszmát veszített a Medicina

A Bákói Ştiinţa elleni, múlt heti,
meglepő győzelmét követően a Karácsonkői Unic lépett elő első
számú esélyesnek, hogy elcsípje az
utolsó kiadó helyet a felsőházban az
alapszakasz végén, a női A1 osztályos röplabda-bajnokságban. A karácsonkői meglepetés előtt erre a
Marosvásárhelyi Medicinának volt
reális esélye, így azonban az egyetlen reménye az lett volna, hogy nem
csupán hárompontos győzelmet arat
szombaton az Unic ellen, hanem
játszmát sem veszít, hiszen elképzelhető, hogy a végső rangsor játszmaarányon múlik majd.
Nos, a Ponrácz Antal-csarnokban
rendezett találkozón, bár a Medicina volt egyértelműen a jobb csa-
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pat, a második játszmát elveszítette,
és ez nagyon sokat nyomhat majd a
latban. Egyrészt a marosvásárhelyi
játékosok nagyon lagymatagon
kezdték a szettet, és csak 2-8 után
kezdtek magukhoz térni, másrészt
egy nagyon furcsa játékvezetői döntés is jelentősen befolyásolta a szett
kimenetelét. 19-17-es vendégvezetésnél, a marosvásárhelyi nyitás az
alapvonalon álló karácsonkői játékos lábát érte el, a bíró azonban a
pontot a vendégeknek adta azzal a
magyarázattal, hogy a nyitás pályán
túli lett volna. Csakhogy a pályán
túl – ha elfogadjuk, hogy a karácsonkői játékos a vonalon kívül állt,
ez is határeset – a labda nem a földet érte, hanem előbb a játékost! A

hazai játékosok és kispad mint darázscsípésre pattant fel, Florin Dragomir játékvezető kiosztott egy
sárga lapot, azonban 19-18 helyett
20-17 lett az eredmény, és ez, valamint az ezzel járó lélektani teher
megpecsételte a szett sorsát.
A többi három játszmában a Medicina magabiztosan irányított, s
külön ki kell emelni Varga játékát,
aki 17 évesen is a jelenlegi csapat
legjobb ütője, és ha védekező játékán javítani tud, Románia legjobb
női röplabdázója válhat belőle.
Három fordulóval az alapszakasz
vége előtt a papírforma azt mutatja,
hogy a Medicinának két mérkőzésen van esélye háromjátszmás si-

Az amerikai bedobó (b) egyedül szerzett 45 pontot.

Jegyzőkönyv

Fotó: Nagy Tibor

Női röplabda A1 osztály, 19. forduló: Marosvásárhelyi Medicina CSU – Karácsonkői Unic 3:1 (25:20, 22:25, 25:15, 25:20)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 400 néző. Vezette: Florin Dragomir
(Bukarest), Alina Suciu (Nagyvárad). Ellenőr: Adrian Apetrei (Ploieşti).
Medicina: Pucarević, Dobriceanu, Iancu, Petra, Varga, Klarić (Cauc, Rusu, Buterez). Liberó: Molnar (Rancz).
Unic: Bobi, Andreica, Buz, Dancu, Pintea, Hambele (Bulai). Liberó: Ciucu.
A 19. forduló további eredményei: Galaci CSU – Bukaresti CSM 0:3, Bákói Ştiinţa – Balázsfalvi Alba Volei 0:3, Jászvásári Penicilina -Lugosi CSM 3-2, SCM Piteşti – SCMU Craiova 3-1. A CSM Târgovişte – Bukaresti Dinamo mérkőzést ma
játsszák.

kerre, Balázsfalván pedig a szintén
háromjátszmás vereség valószínűsíthető. Karácsonkőnek egy könnyű
meccse van, két másikon pedig vereség a papírforma. Ha ez így lesz,
a két csapat azonos pontszámmal
végzi az alapszakaszt, és ezzel a
most nyert szettel az Unicnak jobb a

játszmaaránya. Ebbe a küzdelembe
Jászvásár is bekapcsolódhat, és szintén játszmaarány dönthet. Hogy a
Medicinának jobb esélye legyen,
pontot kellene rabolnia szombaton
Balázsfalván, ami a lehetetlennel
határos, de bátor játékkal mégiscsak
kivitelezhető. (B. Zs.)
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Tavaly Maros megyéből több mint öt és fél ezren utaztak el gyógykezelésre

Az idei jegyekre még várni kell

Maros megyéből tavaly 5567
személy vette igénybe a
nyugdíjpénztár által biztosított lehetőséget és váltott ki
gyógykezelési jegyet.

Mezey Sarolta

A legnépszerűbb üdülőtelep tavaly is Szováta volt, ahol 1432
nyugdíjas kezeltette magát, a következő Kovászna, ahol 1157-en, majd
Félixfürdő, ahol 636-an vették
igénybe a gyógykezelési szolgáltatásokat. Idén eddig ezer kérvényt
iktattak, azonban Maros megyének
még nem osztották le az idei keretet
– nyilatkozta lapunknak Neagoe
Eugenia, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója, aki a gyógykezelési
jegyekkel
kapcsolatos
általános tudnivalókat is ismertette
olvasóinkkal.
– A gyógykezelési jegyeket az
Országos Nyugdíjpénztár osztja
szét a megyei pénztárak révén. A
rendszerben két típusú lehetőség
van. Az első azokon az üdülőtelepen kínál kezelési jegyeket, ahol az
Országos Nyugdíjpénztárnak saját
kezelési bázisai vannak. Ezek az
üdülőtelepek: Buziásfürdő, Kovászna, Olăneşti, Május 1. fürdő,
Amara, Bizusa, Algyógy, Moneasa
és Pucioasa. A második azoknak az
üdülőtelepeknek a kezelőbázisait

öleli fel, amelyek az országos pénztár által meghirdetett versenytárgyaláson vesznek részt a kezelési
jegyek biztosítására.
– Kik kaphatnak gyógykezelési
jegyet?
– A nyugdíjasok, a társadalombiztosítási rendszer biztosítottjai,
azaz az alkalmazottak, bizonyos
speciális törvények kedvezményezettjei. Ingyenes gyógykezelésben
részesülnek a rokkantnyugdíjasok,
a politikai üldözöttek, a 118/1990es törvény kedvezményezettjei, az
etnikai üldözöttek, a 105/1999-es
sürgősségi kormányrendelet kedvezményezettjei, a háborús veteránok, a 44/1999-es törvény
kedvezményezettjei, azaz a háborús
rokkantak és sebesültek, az IOVRnyugdíjasok, a munkabalesetet
szenvedett személyek, vagy a radioaktív környezetben dolgozók.
– Kik pályázhatnak jó eséllyel a
gyógykezelési jegyekre?
– A kérelmeket a helyek függvényében az odaítélési kritériumoknak megfelelően, s az adott
kérelmező által elért pontszám szerint rangsoroljuk.
– Milyen iratok szükségesek a
gyógykezelési jegyek igénylésekor?
– Típuskérvény, a személyazonossági irat fénymásolata, a kezelés
jellegére vonatkozó küldőpapír,

Újabb programozói táborok márciusban

amelyet a családorvos vagy a szakorvos állít ki, ennek eredeti és fénymásolata, a nyugdíjszelvény, illetve
a speciális törvények kedvezményezettjeinek az adott minőséget igazoló irat, illetve az alkalmazotti
minőséget igazoló irat.
– Mivel kedvezményes árú
gyógykezelési jegyekről van szó,
mennyi lesz a kedvezmény, illetve idén a nyugdíjasok egyéni
hozzájárulása?
– A köznyugdíjban részesülőknek a bruttó nyugdíj 50 százalékával kell hozzájárulniuk a kezelési
jegyhez. Azon nyugdíjasoknak,
akiknek biztosítotti minőségük is
van, tehát bér jellegű jövedelmük is
van, az összjövedelmük 50 százalékát kell befizetni. Azon biztosítottak, akiknek a havi bérük az
országos bruttó átlagbér alatt van, a
kezelési jegy 50 százalékát kell befizetniük. Az idei évre megállapított
országos bruttó átlagbér 3131 lej.
Az utódnyugdíjban részesülő gyermekek számára a kezelési jegy ára
az utódnyugdíj 50 százaléka.
– Mikorra várhatók a kezelési
jegyek?
– Sajnos, erre nem tudok pontos
választ adni, de amint leosztják az
idei keretet, tájékoztatjuk a nyugdíjasokat – fogalmazott Neagoe Eugenia, a nyugdíjpénztár igazgatója.

Fotó: Nagy Tibor

Hétvége matek–infó módra

Osztián Erika
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, tavaly november
4 – 6. között, második alkalommal
szervezte meg a Kiss Elemér kreatív tábort, melyre elsősorban programozást, matematikát, játékokat és
kihívásokat kedvelő egyetemi hallgatók voltak hivatalosak. Kiváló lehetőség volt főként az elsőéves
diákoknak, hogy egy kis ízelítőt
kapjanak az összetettebb programozásból és matematikai feladatokból,
valamint hogy megismerjék, milyen
az igazi csapatmunka, így készülve
fel az előttük álló versenyekre. A
tábor helyszíneként az egyetem Matematika – Informatika Tanszéke a
székelykeresztúri Berde Mózes
Unitárius Gimnáziumot választotta,
ahová a diákokat dr. Farkas Csaba,
Vekov Géza és dr. Horobeţ Emil tanárok kísérték el.
A három napon át zajló tábori
eseményeket számos workshop,
közös játék tette különlegessé, de a
részt vevő hallgatók összemérhették
tudásukat számos csapatversenyben
is. Pénteken, első nap a táborozók
érkezése és elszállásolása után a
hallgatók és a tanárok egy játék keretén belül megismerkedtek egymással, majd ezt követően egy
„kerekasztalos” beszélgetést tartottak a versengésről, versenyszellem-

ről és arról, hogy milyen is kell legyen egy jó versenyző. Idén a tábor
szervezőinek sikerült megvalósítani
azt, hogy az informatika szekció
mellett létesüljön egy matematika
részleg is, ezzel állítva párhuzamba
a két tantárgyat. Bebizonyosodott
az a tény, hogy ez a két, igencsak
fontos tudományág kéz a kézben
halad, hiszen a kihívást jelentő feladatok egyaránt megkövetelték a
matematikai és az informatikai tudást. A napot egy „matematikus”
módban, sötétben játszott számháború zárta, melyben a résztvevők
homlokán nehezebbnél nehezebb
matematikai képletek díszelegtek.
Természetesen a jókedv és az
újabbnál újabb információk elsajátítása a második napon sem maradt
el. A hallgatók két-két workshopon
vehettek részt, külön matematika és
informatika szekción. Emellett a diákok csapatokba szerveződve kicsit
megismerhették a tábornak helyet
adó Székelykeresztúrt egy Geocatching játék keretén belül, ahol programrészleteket kellett megtaláljanak és megfejtsenek. Az estét
közös beszélgetéssel és többnyire
matematikus-, informatikusviccek
mesélésével töltötték, melyet a diákok nagy meglepetésére egy éjszakai programozói verseny követett.
Vasárnap, a megígért verseny
előtt dr. Kátai Zoltán informatikata-

nár tartott előadást Dinamikus programozás címmel, melyből a hallgatók megtudhatták, hogyan juthat el
a kőszáli kecske a híd egyik feléről
a túlsó partra, és milyen matematikai, illetve informatikai vonatkozása van ennek a kis „utazásnak”. A
tábort egy többórás verseny, majd
egy rövid díjkiosztó és kiértékelő
zárta. A három nap során a hallgatók számos új, kihívást jelentő feladattal ismerkedhettek meg, új
technikákat sajátíthattak el, de lehetőségük nyílt megismerni egymást
is mint leendő barátok és csapattársak.
Jókedv, kihívás, programozás?
Mindez megismétlődik, hiszen egy
újabb programozói tábor várja a kalandokat és kihívásokat kedvelő diákokat. A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem informatika tanszéke 2017. március 3-5. között
Mezősályin ismét megszervezi a
Kiss Elemér kreatív tábort, melyre
ez alkalommal egyetemistákat és
középiskolás tanulókat is szeretettel
várnak. Jelentkezni február 28-ig
lehet az osztian@ms.sapientia.ro
címen, ahol egyéb tájékoztatást is
adnak. Gyere el te is! Szembesülj
új, érdekes és kihívást jelentő feladattal, ismerkedj és – ami a legfontosabb – érezd jól magad! HAVE
FUN, SLEEP and CODE.

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

• 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.
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A hirdetési rovatban megjelent közlemények, reklámok

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(59159)

VÁLLALOK bádogosmunkát, csatornák
készítését és javítását, szemétleöntők
készítését. Tel. 0746-664-156. (59189)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290.
(59159)

ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0744-572-889. (-I)

TŰZIFA eladó – 130 lej. Tel. 0740-383071. (59222)

MEGEMLÉKEZÉS

ELADÓ Vadadban, központi zónában lakóház 8,3 ár telekkel, 3 szoba,
konyha, kamra, sütőkemence és
melléképületek + 4,50 ha külterület.
Irányár 13.000 euró. Tel. 0744-399160. (-I)

Kegyelettel emlékezünk február 27-én ROSKA PÉTERRE
halálának 19. évfordulóján.
Szerettei. (58913)

Szünetel a vízszolgáltatás
Marosvásárhelyen

Az AQUASERV RT. marosvásárhelyi fiókja értesíti a fogyasztókat, hogy a hálózaton végzendő
beruházási munkálatok miatt Marosvásárhelyen szünetel az ivóvíz-szolgáltatás február 28-án 22 órától március 1-jén kb. 1 óráig a következő utcákban: a Gh. Marinescu 9., 31., 33., 35. és 38. szám alatt, a Tető, Kikelet, Dr. Ciugudean, Dumitrache, D. Cantemir 1–7. és 2–12. számok között, a Köcsög, M. Viteazu,
Arges, Cserjés (Crângului), Nagyerdő utca 1–9. szám között, a Trébely 1–14. szám között, a Vár sétányon, az A. Şaguna, Régi Kórház, Cosminului, Hévíz, Avram Iancu u. 2–50. és 1–53. között, N. Iorga,
Bernády tér, Petre Popescu, Kogălniceanu, Fürdő, Borsos Tamás, Avramescu, Pádes, Zefír, Hargita,
Bolyai utca 10. számtól a Ştefan cel Mare utcával való kereszteződésig, Ştefan cel Mare utca, Köteles
Sámuel, Márton Áron, Művész, Egyesülés tér, Grand hőközpont, Győzelem tér 28–30. és 17–29. szám
között, a Görbe, Sportoló, Kertész 1., 1A, 2, 2A és 3. szám alatt, a Forrás, Kút, Retyezát, Bíróság, Liszt
Ferenc, Memorandum, Fenyő utca 1–15. sz. között, Papiu Ilarian 1–9. és 2–10. szám között, a Kőrösi
Csoma Sándor, Kollégium, Líceum és Krizantém utcákban.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével a rendszerben a víz elszíneződhet és
lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas. Az okozott kellemetlenségért
szíves elnézésüket kérjük.
Aquaserv Rt., Marosvásárhely

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba. Az önéletrajzát bármely Timko-üzletbe beadhatja. (18605)

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 marosvásárhelyi ATLAS SPORT CÉG alkalmaz ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT/ÉPÍTŐMESTERT beszerzésre
és munkatelep-szervezésre. Tel. 0265/312-923; az önéletrajzokat küldjék az office@atlassport.ro e-mailcímre. (sz.-I)
HOSSZÚ távra komoly, dolgozni szerető, megbízható NŐKET alkalmazunk SZABÓ-VARRÓ MUNKÁRA, betanítási lehetőséggel. Követelmények: kreativitás, pontosság, csapatmunkára való készség. Tapasztalat nem szükséges. Tel. 0746-807-692. (18610-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könynyebb és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni
a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59446-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is vállaljuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(59446-I)

SZAKÁCSOT keresünk! A SÖRHÁZ SZAKÁCSSEGÉDET keres. Idősebb hölgyeknek/férfiaknak is
nyitott az állás (60-65 évesig) sőt, a tanítást is bevállaljuk! Az önéletrajzokat a jazzdome@gmail.com email-címre várjuk. Ursus Sörház Facebook: https://www.facebook.com/casaberiiursus/?fref=ts (sz.)
Az ARTTHING REKLÁMÜGYNÖKSÉG DEKORATŐRT keres. Fényképes önéletrajzokat várunk:
office@artthing.ro Bővebben: 0746-782-177, Facebook/artthingdesign. (59403-I)

FOGÁSZATI RÖNTGENKÖZPONT ASSZISZTENST keress. Az önéletrajzokat a következő e-mailcímre kérjük: drxray.office@gmail.com (sz.)

Szomorú szívvel emlékezünk
február 27-én édesanyámra,
MOLNÁR
KAROLINÁRA
halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Nyugodj
békében! Szerettei: fia, Zoli,
menye, Bogi, két unokája:
Zoltán, Levi, valamint hat
dédunokája. (59224)

Fájó
szívvel
emlékezem
nevelőanyukámra, MOLNÁR
KAROLINÁRA, aki február 27én két éve, hogy eltávozott
közülünk. Emléke szívemben
mindig élni fog. Nyugodj
békében! Nevelt lánya, Ildikó
és családja. (59224)

Kegyelettel emlékezünk február 27-én id. SZÁSZ JENŐRE
halálának 24. évfordulóján.
Csendes álma fölött őrködjön
a szeretet és az emlékezés.
Szerettei. (59307-I)

Ott pihensz, ahol nem fáj
semmi, nyugalmadat nem
zavarja senki.
Fájó szívvel emlékezünk id.
ADORJÁNI GYULÁRA halálának
6.
évfordulóján.
Nyugodj békében! Emlékét
őrzi fia és lánya családjukkal.
(59316)

Elmentél, de sok dolgod lett
volna
még,
megtölteni
szépséggel a családod életét.
Elmentél s veled együtt eltűnt
a remény, de lelkünk egy
darabja utadon elkísér. Veled
vagyunk most is, te pedig
velünk vagy, mert szeretetünk
irántad oly végtelenül nagy.
Kilenc éve hagytál el minket,
nyugodjál csendesen, legyen
békés álmod, találjál odafent
örök boldogságot.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk
id.
TAKÁCS
LÁSZLÓRA
halálának
9.
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, gyermekei, menye,
veje és unokái: Andrea, Attila
és Zoltika. (59081)

Ott pihensz, ahol nem fáj
semmi, nyugalmadat nem
zavarja senki. Ha nyugszol is a
nehéz föld alatt, nem vagy
feledve, szívünkben örökké
megmaradsz.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 27-én a nyárádszentbenedeki id. BERECKI
FERENCRE halálának 10.
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Gyászoló felesége, Ilonka és két fia, Zsolt és
Ferenc családjukkal együtt.
(59349-I)

A múltba visszanézve valami
nagyon fáj, valakit keresünk,
aki már 36 éve nincs
közöttünk.
Szívünk mély fájdalmával
emlékezünk február 27-ére,
amikor a kegyetlen halál
elragadta a rigmányi VERESS
ILONÁT.
Isten
nyugtassa
békében! Emlékét őrzi fia,
István,
menye,
Rodika,
valamint unokája, Kriszti és
családja. (59370-I)
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ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,
BALÁZS EMMA
a göcsi születésű
KISS EMMA
február 24-én elhunyt. Végső búcsúztatása 2017. február 27-én
13 órakor lesz a Jeddi úti temető
alsó kápolnájában. Emléke legyen áldott, nyugalma békés!
A gyászoló család. (59369-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagymamánk és dédi,
BALÁZS EMMA
február 24-én elhunyt. Emléked
örökké szívünkben marad.
Búcsúzik tőle unokája, Levente
és családja. (59369-I)
„Csak az élet az, mely gyorsan
elszalad, amit szeretve tettünk,
az örökre megmarad.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesapa,
nevelőapa, testvér, nagytata,
dédtata, rokon és ismerős,
JÓZSI DEZSŐ,
az egykori kiváló
marosvásárhelyi labdarúgó
93 éves korában, rövid szenvedés után csendesen megpihent.
Szeretett halottunk temetése
2017. február 28-án, kedden 15
órakor lesz a római katolikus temetőben.
Búcsúznak tőle: fia, Cseh
Gábor, menye, Ágnes, unokája,
Kinga és férje, Levente,
dédunokái, Vivien és Csenge.
(1425-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
„Fogjad kezem, oly gyenge
vagyok,
érzem, hogy nélküled én járni
nem tudok.”
Ezzel
a
kedvelt
énekével
búcsúzunk
szeretett
nagynénénktől, KERTÉSZ MÁRIÁTÓL,
kinek elhunytáról megrendülten
értesültünk. Őszinte részvétünk
három
gyermekének.
Szász
Károly és családja Ákosfalváról.
(mp.-I)
„Én élek, ti is élni fogtok.” (János
14,19)
Mély
együttérzésünk
Haller
Katalin
tanfelügyelőnek.
A
Református Kollégium óvodájának munkaközössége. (-)
Szomorú szívvel veszünk végső
búcsút
volt
szomszédasszonyunktól, BALOGH JOLI
nénitől. Hálával emlékezünk
segítőkészségére, kedvességére,
szerénysége példamutató marad
örökre. Barátai a Csukás utca 8.
szám alól. (1423-I)
Őszinte részvétünket fejezzük ki
Mátyus Enikőnek és családjának
szeretett
édesanyja,
özv.
BALOGH JOLÁN elhunyta miatt.
Fájdalmában
osztozunk,
és
vigasztalódást
kívánunk.
A
Csukás
utca
8.
szám
lakóközössége. (1424-I)
Fájó szívvel búcsúzunk volt
munkatársunktól, a mindenki
által megbecsült és szeretett
ILONKA nénitől (Moldován Ilona)
Halálával a nagy elődök és
megannyi felejthetetlen színházi
pillanat
szemtanúját,
hű
krónikását veszítettük el. Az ő
emberi tartása és erős jelleme
példaértékű marad számunkra.
Isten nyugtassa békességben.
Szerető családjának vigasztalódást kívánunk.
Az Ariel
Színház. (-)
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A Renania Trade Kft. ügyintéző dolgozót keres

Feladatkör:
• Az áru előkészítése kiszállításra
• A raktári készlet kezelése mobil terminálok
használatával
• Az áru fel- és lerakása
• Az áru polcra helyezése
• A lerakat tisztán tartása

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

