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Marosvásárhely terelőútja –
a sokismeretlenes beruházás

Meddig az addig?

Hamarosan
megnyitják
a pénzcsapokat

Február közepétől március elejéig zajlott a Nyárádmente LEADER Egyesület vidéki tájékoztató kampánya,
amelynek során a LEADER program
révén elérhető, a 2010-2020-as időszakra vonatkozó lehetőségeket ismertették a nyárádmenti
községekben. A következtetéseket a
program akciócsoportjának munkatársaival vontuk le.

____________4.
Az új ipari
forradalom

Az emberiség forradalmi lépése volt,
amikor megtanulta az analóg világot
digitális úton tárolni, feldolgozni és továbbítani. Elértük, hogy végtelen egyszerű elemekből végtelen
összetettségű rendszerek felépítésére
vagyunk képesek, és egyre jobbak vagyunk az analóg világ egyre tökéletesebb másolásában.

____________5.
Rejtélyek nélkül

Csak részben érte el célját az a péntek délelőtt Jedden megtartott megbeszélés, amelyen Bányai István, a község polgármestere, helybéli lakosok, a Koronkát Jedden keresztül
Nagyernyével összekötő terelőutat építő Copisa Constructora Pirenaica Rt., a prefektúra, a megyei tanács és az országos útinfrastruktúrát adminisztráló vállalat (CNAIR)
képviselői vettek részt. A községvezető és a jeddiek kitartó
követelésére sem derült ki, hogy a kivitelező mikorra javíttatja meg az általa használt és emiatt megrongálódott községi utakat, és az sem, hogy mikorra kell befejeznie a
beruházást.

Antalfi Imola

TAVASZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

március 29 – április 2.
(szerda–vasárnap)
között
nagy választékban,
minden színben
futóés perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári gyár
és a Basarabia Grup
termékei – a Bartók
Béla utca 1–3. szám
alatti

SAMIRA üzletben.

Minden órában tombola
és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

Fotó: Nagy Tibor

A Copisa Constructora Pirenaica Rt. tavaly májusban kezdte újra Marosvásárhely körgyűrűjének építését, miután a munkálatok egy évig szüneteltek a területkisajátítási perek miatt. A munkatelepet még Victor
Ponta volt kormányfő avatta fel 2014 októberében, az eredeti szerződés
szerint 2016. október 10. volt a kivitelezés határideje. Annak idején, az
avatóünnepségen a kivitelező nagyvonalúan azt mondta, egy év alatt befejezi az útépítést. A közhasznú kisajátítási ügyek rendezése miatt azonban a megrendelő, az Országos Útügyi Vállalat által felfüggesztett
munkálatok több mint egy évvel megtoldották a beruházás futamidejét.
Tavaly készült interjúnkban Kun-Nichita Adrian projektvezető azt nyilatkozta, hogy az új határidő várhatóan 2018 májusában lesz. Ehhez képest a pénteki megbeszélésen a CNAIR képviselője, Monica Epure
(Folytatás a 4. oldalon)

Dísznövény-kiállítás
a Sapientián

Közösségi
kapcsolatápolás

Május 5–7. között nagyszabású nemzetközi kertészeti kiállítás és vásár
lesz a marosvásárhelyi Sapientia egyetemen. Erről tartott pénteken sajtótájékoztatót dr. Dávid László egyetemi
tanár, az intézmény rektora, dr. Kentelky Endre tájépítész, a Sapientia EMTE
marosvásárhelyi karának adjunktusa,
Krébecz József, a rendezvény főszervezője, az ASSA-DiVi Kft. tulajdonosügyvezetője,
a
Hungexpo
Zrt.
szaktanácsadója, a Construm Kert
rendezvényeinek főszervezője.

Vajda György
Dr. Dávid László hangsúlyozta, hogy az
egyetem örömmel ad helyszínt és karolja fel
az ilyen jellegű rendezvényeket, hiszen ezzel
erősítheti az intézmény szerepét a közösség
életében. Nem csak az oktatással és a tudományos munkával járulhat hozzá a Sapientia
(Folytatás a 2. oldalon)

Lelkiismeretes munka, hivatás, újító
ötletek, összeforrott csapat, odaadás,
önzetlen támogatók… Talán már ennyi
elegendő ahhoz, hogy azok arcára is
mosolyt csaljanak, akiktől az emberek
nagy része elhúzódik, közeledésüket
ódzkodva fogadja, és legszívesebben
a távolságtartást választja.

____________6.
Vereség
Jászvásártól
a helyosztó előtt

Kikapott a Marosvásárhelyi Sirius női
kosárlabdacsapata a bajnoki középszakasz utolsó fordulójában Jászvásáron.

____________9.

Rettegtől a rettegésig

Bodolai Gyöngyi

3.446 eset, amiből 17 halálos kimenetelű – ez a romániai
kanyarójárvány jelenlegi mérlege, amely hónapokon át a
hírcsatornák, a sajtó vezető híre volt. Az elhalálozások számának gyakori ismétlése megtette a hatását. Olyan szülők,
akik korábban az interneten terjedő híresztelések nyomán
megtagadták, hogy gyermekük – az autizmustól való félelem
miatt – oltást kapjon, a halálesetek hírére mégiscsak „beadták a derekukat”. A történtek hatására az egészségügyi
minisztérium is kénytelen volt „csipkedni magát”, és az oltóanyag-ellátásban korábban tapasztalt fennakadásokat állítólag sikerült kiküszöbölni.
A járvány csitulóban van, de átterjedésével Magyarországra és megjelenésével Belgiumban a hatás a határokon
túl kezdi érezteti következményeit. A külföldieknek a járványtól való hisztérikus félelme elsősorban a jól működő erdélyi
turisztikai ipart érinti. Sokan mondják vissza a lefoglalásokat, kisgyermekes szülők nem mernek Romániába jönni, komoly szakemberek vonják vissza a romániai
együttműködésre tett ígéretüket. Akik azt tervezték, hogy a
húsvétot a szülőknél, családi körben töltik, a kanyarótól való
félelem miatt nem kívánják átlépni a román határt.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 12 perckor,
lenyugszik
19 óra 43 perckor.
Az év 86. napja,
hátravan 279 nap.

Ma HAJNALKA, holnap
GEDEON, JOHANNA
napja.
IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 130C

min. 30C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

3, 38, 27, 9, 24 + 14
23, 11, 9, 2, 21, 29

1, 29, 41, 39, 18, 46

Megyei hírek

NOROC PLUS: 466437

SUPER NOROC: 609598
NOROC: 3026972

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja egynapos kirándulást szervez nyugdíjasok számára április 29-én a vajdahunyadi várhoz és a gyulafehérvári várhoz. Indulás
reggel 7 órakor. Bővebb tájékoztatás és feliratkozás a
könyvtár kövesdombi fiókjánál, illetve a 0748-741507-es
telefonszámon Illyés Claudia könyvtárosnál.

RMDSZ-tisztújítás Marosludason

Március 27-én, hétfőn délután 5 órakor tisztújító közgyűlést
tartanak az RMDSZ-székházban, ahová várják a marosludasiakat.

Közösségi kapcsolatápolás

(Folytatás az 1. oldalról)
a társadalmi gazdasági életünk fejlesztéséhez. A dísznövény-kiállítás alkalom arra, hogy az érdeklődők
megismerjék az egyetem kertészmérnöki, tájépítész szakának kínálatát, az
oktatókat, és lehetőséget teremt a jelenlegi, a volt és a leendő diákoknak
arra, hogy betekintsenek az itteni tevékenységekbe. A dísznövénykínálat
mellett ugyanis az egyetem biztosíthatja a szakmai hátteret. Természetesen nemcsak a rendezvényhez
kapcsolódóan, hanem bármikor, hiszen
nyitottak bármilyen együttműködésre.
Krébecz József kifejtette: 15 éve
szerveznek Budapesten dísznövénykiállítást, amelynek célja a kertkultúra
népszerűsítése. A rendezvény nem
csak a szakembereknek szól, sőt elsősorban azokat az érdeklődőket várják,
akik otthon, vagy vidéki házukban kertészkednek, dísznövényekkel foglalkoznak. 10 évvel ezelőtt, a budapesti
rendezvény mintájára, hasonlót szerveztek Székelyudvarhelyen, majd az
igény miatt egy évvel később Kézdivásárhelyen is tartottak kiállítást, ahol
nemsokára a kilencedik alkalommal
lesz újra vásár.

A Sapientia EMTE valójában a kertészmérnöki kar „tudásanyagával” járulhat hozzá a rendezvényhez, ugyanis
a gazdag dísznövény-felhozatal mellett folyamatos szaktanácsadás, szakmai előadás is lesz. Reményeik szerint
a Kárpát-medencéből több rangos termelő jön el a kiállításra. Lesznek termék- és növénybemutatók, orchideaés kaktuszbemutató, felállítanak egy
„mesekertet”, ahol a gyerekeknek is
lehetőségük lesz ültetni, megismerhetik a virág- és dísznövénygondozást, és
az egyetem dísznövénykertjében felállított színpadon időnként az alkalomhoz illő néptánc-, népművészeti
előadásokat láthatnak, ezenkívül a
kézművesek „utcájában” felvonuló
mesterek termékeiből is lehet majd válogatni.
A rendezvényre 2,5 hektáros területet kerítenek el. Pénteken már javában
folyt a helyszín kiépítése: lekövezett,
áramforrással ellátott sétányok várják
majd a kiállítókat.
Dr. Kentelky Endre többek között
arról tájékoztatott, hogy a Sapientia
EMTE-n 2002-től van kertészmérnöki
oktatás. Mára ez már kibővült tájépítészettel és növényorvostani mester-

képzéssel is. A végzős diákok is igényelték azt, hogy az egyetem biztosítson lehetőséget arra, hogy néha
bemutatkozzanak a nagyközönségnek,
így számítanak rájuk is. A tanár úr azt
is elárulta, hogy mivel a dísznövénytermesztőknek nincs érdekképviseletük, a kiállítás és a vásár alkalom lesz
arra is, hogy megalakítsák az Erdélyi
Dísznövénytermesztők Egyesületét,
amelyhez a későbbiekben csatlakozhatnak a tájépítők, illetve a szakmához
kapcsolódó más területen dolgozók is.
Megtudtuk azt is, hogy a rendezvény kétnyelvű lesz, így nemcsak a
magyar, hanem a román lakosok érdeklődését is várják majd. A szervezők
mindhárom nap rendszeres buszjáratot
indítanak a Sapientiáig. A buszok félóránként indulnak Marosvásárhelyről,
megállnak a központban (Színház tér)
és onnan a helyszínre viszik, illetve
hozzák majd be a városba a közönséget. A kiállítók (dísznövény-, facsemete-, szőlőtermesztők, kézművesek)
április 15-ig a disznoveny@ms.sapientia.ro e-mail-címen, valamint a 0744477-716-os telefonszámon jelentkezhetnek.

…és a segesvári RMDSZ-nél

Az RMDSZ segesvári kerülete március 28-án, kedden 18
órai kezdettel tartja tisztújító közgyűlését. Helyszín: a segesvári Gaudeamus Ház előadóterme.

Ügyes Kezű Nők

Ügyes Kezű Nők néven hétfő délutánonként 17 órától
19.30-ig kézműves-tevékenységekre kerül sor a Női Akadémia szervezésében. A foglalkozásokra 16 és 65 év közötti
lányokat,
asszonyokat
várnak.
Helyszín:
Marosvásárhely, Forradalom utca 45. szám. Ma, március
27-én a résztvevők húsvéti asztali díszeket és kopogtatókat készítenek Bereczki Enikő irányításával, Jánosi Mária
és Hajdó Jolán segítségével pedig tűvel nemezelt, illetve
horgolt díszítőelemeket készítenek. A jelenlevők bogyókat,
szalagokat, csipkét, gombokat, tojáshéjat, illetve más díszítőelemeket is vihetnek otthonról a tevékenységre. A
díszekhez szükséges alapanyagot, forrasztópisztolyokat
a szervezők biztosítják, és arra kérik a résztvevőket, hogy
adományaikkal járuljanak hozzá az alapanyag-szükséglethez. A helyek száma egyelőre korlátozott, jelentkezni március 27-én, hétfőn déli 12 óráig lehet sms-ben a
0722-318-605-ös
telefonszámon,
illetve
a
noszervezet@rmdszmarosvasarhely.ro e-mail címen.

Erdélyi magyar írók románul –
könyvbemutató Marosvásárhelyen

Erdélyi magyar prózaírók román nyelvre fordított írásait
tartalmazó kötetet mutatnak be március 29-én, szerdán 17
órakor a marosvásárhelyi Petru Maior Tudományegyetemen. A Singurătate gonflabilă címmel, a Román Kulturális
Intézet gondozásában megjelent kötetben olyan kortárs
magyar írók reprezentatív művei kaptak helyet, mint Demény Péter, Demeter Szilárd, Ferencz Zsuzsanna, György
Attila, Láng Zsolt, Márton Evelin, Molnár Vilmos, Mózes Attila, Nagy Koppány Zsolt, Papp Sándor Zsigmond, Potoczky László, Selyem Zsuzsa, Szabó Róbert Csaba,
Szilágyi István, Tompa Andrea, Vida Gábor és Zsidó Ferenc. A műveket E. Ferencz Judit fordította román nyelvre.
A Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókja által
szervezett eseményen a beszélgetést Iulian Boldea irodalomkritikus, az egyetem prorektora vezeti. Jelen lesz
Markó Béla költő, a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának elnöke, Alexandru Cistelecan irodalomkritikus, Demény Péter író, a Látó szerkesztője, E. Ferencz
Judit műfordító, valamint Sorin Gherguţ költő, a Román
Kulturális Intézet szakértője is.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

Tavaszi nagytakarítás

Marosvásárhelyen március 20 – április 24-e között zajlik
a tavaszi nagytakarítás.
Március 27. és április 1-je között a következő utcák kerülnek sorra: március 27.: Csónakos, Margaréta, Őz, Berek,
Gát, Kós Károly, Abrudbányai, Szolidaritás, Munkás,
Diófa, Hangya utca, Kárpátok sétány, Strand park.
Március 28.: Benefalvi, Tó, Sólyom, Jegenye, V. Goldiş,
V. Lucaciu, Nagy Szabó Ferenc, Constantin Hagi Stoian,
Serafim Duicu, Víztelep, Ibolya, Szentanna, Stefan Cicio
Pop.

RENDEZVÉNYEK

Pál-Antal Sándor
a KZST meghívottja

A Kemény Zsigmond Társaság holnap délután 6 órakor tartja következő összejövetelét a marosvásárhelyi
Bernády Házban. Meghívott Pál-Antal Sándor történész, akadémikus. Előadásának címe: Székelyek –
magyarok... A rendezvényen Tompa László versét
Györffy András adja elő.

Erdélyi turnén a Soltis Lajos
Színház

Erdélyi turnéja első állomásaként ma délelőtt 9.30-kor
és 11 órakor Szovátán mutatja be Nap, hold, csillagok
című, székely népmesék alapján készült előadását a
celldömölki Soltis Lajos Színház. Holnap, március 28án délelőtt 9 és 11 órakor Marosvásárhelyen, a Maros
Művészegyüttes kövesdombi termében látható az előadás.

Fotó: Vajda György

Március 29.: M. Robu, I. Roman, I. Giurchi, L. Blejnar,
D. Rusu, Zöld, Virág, Szabadi út, Földműves, Csíki, Alma,
Grigore Ploieşteanu, Fasor, Hints Ottó, Szotyori József
utca.
A magánházak és a tömbházak lakói a szemetet (az építkezési, bontási hulladék kivételével) egy nappal a beütemezett időpont előtt helyezzék ki a járdára. A száraz
faágakat külön halmokba kell gyűjteni. Kivételes esetekben
(nem megfelelő időjárás, a program be nem tartása objektív
okok miatt stb.) az időpontok módosíthatók.

Femme

Ma 19 órakor látható Bezsán Noémi Femme című
előadása az András Lóránt Társulat Marosvásárhely,
Brăila utca 10. szám alatti székhelyén. Az előadás Euripidész Médeia című drámája alapján készült. Jegyfoglalás a 0720-936-613-as telefonszámon.

Művészettörténeti vetélkedő
általános iskolásoknak

Az Iskola a Dombon Egyesület Portik Kinga némettanárnő és Kerekes Szilárd történelemtanár közreműködésével májusban vetélkedőt szervez Bajorországi
keresztény művészet címmel. A verseny magyar és
német nyelven zajlik. A szervezők diákok és tanárok
jelentkezését várják az iskoladombon@yahoo.com email címen vagy az egyesület Facebook-oldalán. A vetélkedő anyagának internetes változata a
http://ide-bajor.blogspot.ro honlapon érhető el.
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A KMKF üdvözli
a magyar–magyar választási összefogásokat

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) üdvözli,
hogy az elmúlt időszakban a Kárpát-medence országaiban tovább
nőtt a sikeres magyar–magyar
választási összefogások száma.

A KMKF plenáris ülésén elfogadott,
MTI-hez pénteken eljuttatott zárónyilatkozat szerint a fórum tagjainak meggyőződése, hogy a magyar szervezetek
együttműködésének egyre szorosabbra
fűzése még erősebb érdekképviseletet
eredményezhet a jövőben, lehetővé téve
a hatékony jogérvényesítést a kedvezőtlen helyzetben lévő, komoly kihívásokkal küzdő nemzetrészek számára is.
Kedvezőnek tartják a résztvevők,
hogy a magyar nemzetgazdaság sikerei
lehetővé teszik a magyarországi és külhoni gazdasági élet szereplőinek hatékony együttműködését, és a KMKF
javasolja, hogy Magyarország – gazdasági teherbíró képessége függvényében
– folytassa és terjessze ki a gazdaságfejlesztési programok támogatását, különösen figyelve az olyan identitáserősítő
összetevőkre, mint a magyar nyelvtudás
és nyelvhasználat gazdasági felértékelése.
A KMKF üdvözli, hogy a magyar
kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot indított, és annak részeként a magyar bölcsődei hálózat
erősítésére is sor kerül. Ezáltal egyre
több magyar szülő és gyermek számára
lesz elérhető a magyar nyelvű oktatás, s
meggyőződésük, hogy e program sikere
által biztosítható a határon túli magyar
oktatás fenntartása.
A KMKF megerősíti azon meggyőződését, hogy a Magyarországgal szomszédos országokban élő magyarok
autonómiaigényei alapján megvalósítandó autonómiaformák új bizalmi
alapra helyeznék az ott élő magyarok és
a többségi nemzet viszonyát, ami tartós
megmaradást, gazdasági fejlődést hozna
a különböző régióknak és az ott élőknek.
Az európai integrációs intézmények je-

EU-csúcs

lentései és dokumentumai által is ajánlott autonómiaformák megvalósítása
megerősítheti a térség stabilitását – rögzítették.
A fórum fontosnak tartja, hogy a sikeres európai modellek felmutatásával a
Kárpát-medencei magyar autonómiatörekvések kérdésköre továbbra is az európai párbeszéd része maradjon.
A szervezet előremutatónak nevezte
az Európai Unió Bíróságának döntését,
amely arra kényszeríti az Európai Bizottságot, hogy érdemben is foglalkozzon a nemzeti kisebbségekről szóló
Minority Safepack európai polgári kezdeményezés bejegyzésével.
Azt várják a magyar kormánytól,
hogy minden lehetséges eszközzel lépjen fel a magyar kisebbségek meglévő
jogainak védelme érdekében, különös
tekintettel a nyelvhasználatra vonatkozóan. Az egyre inkább szaporodó konkrét jogsértések esetén az elvi támogatás
mellett nyújtson közvetlen és közvetett
segítséget az érintetteknek.
A KMKF üdvözli a magyar kormány
azon szándékát, hogy a határokon átívelő nemzetegyesítés folyamatát a határok átjárhatóságának javításával,
benne a határátkelők számának jelentős
növelésével és a jelenlegiek további bővítésével kívánja elősegíteni.
Figyelembe véve a Kárpát-medencei
magyarság számának és arányának folyamatos csökkenő tendenciáját, a
KMKF támogat minden olyan törekvést,
amely ezt a folyamatot minden lehetséges módon fékezni próbálja.
A KMKF elítéli és mélységesen aggasztónak tartja a Romániában létező
magyarellenességet, amely változó intenzitással, de folyamatosan jelen van, s
határozottan tiltakozik a romániai magyarság jogait követelő békés tüntetők
és a választott vezetői ellen irányuló hatósági túlkapások ellen. Elfogadhatatlannak tartja ezen módszerek kiterjesztését
a romániai magyar egyházi, civil-, oktatási és kulturális életre.

Aggodalommal veszik tudomásul,
hogy Romániában a korrupcióellenes
harc leple alatt sorozatos és alaptalan
vádemelések történnek a magyar közösség tagjai ellen – olvasható a dokumentumban.
A KMKF felkéri a magyar Országgyűlést és a magyar kormányt, hogy
hívja fel a nemzetközi szervezetek – különösen az Európa Tanács, az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezet
–, továbbá az Európai Parlament és az
Európai Bizottság, valamint az Amerikai
Egyesült Államok kormányának figyelmét a romániai magyar kisebbséget diszkrimináló hatósági fellépésekre, és
felkéri e szervezeteket, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel tegyenek meg
mindent a jogbiztonság, az anyanyelvhasználat, a tulajdonhoz és szabad vallásgyakorláshoz való jog szavatolásáért.
Szlovákia esetében a szervezet kétoldalú kormányközi tárgyalások megkezdését javasolja olyan érzékeny
kérdésekben is, amelyek évek óta terhelik a két ország viszonyát, többek között
a kettős állampolgárság, a Beneš-dekrétumok hátrányos következményeinek
kompenzálása vagy a kisebbségi önkormányzatiság megoldatlan kérdései. Elvárják, hogy a szlovák kormány a
nemzetközi kötelezettségvállalásaival
összhangban a magyar nyelvű oktatás
ügyét – a bölcsődétől az egyetemig rendezze.
A KMKF támogatja a Vajdasági Magyar Szövetség kislétszámú tagozatokért
folytatott küzdelmét, amelynek a jövőben is azt kell eredményeznie, hogy maradjanak meg az önálló magyar
tagozatok, ami az asszimiláció leghatékonyabb ellenszere. Fontos eredménynek tartják, hogy az Ukrajnában lezajlott
helyhatósági választások eredményeképpen a magyarság képviselői eredményesebben képviselhetik a magyar lakosság
érdekeit a kárpátaljai helyhatósági szervekben. (MTI)

nincs párja a világon. Emlékeztet azonban a dokumentum arra is, hogy az EU
jelenleg példátlan kihívásokkal néz
szembe, önnön integrációjában és a szervezeten kívül egyaránt: ezek közül a regionális konfliktusokat, a növekvő
migrációs nyomást, a terrorizmust, a
protekcionizmust, a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket emelték ki.
A tagországok vezetői leszögezték:
eltökéltek abban, hogy sikeresen felveszik a küzdelmet a gyorsan változó világ
kihívásaival, és az embereknek biztonságot, új lehetőségeket biztosítanak.
Erősebbé és ellenállóbbá teszik az uniót,
egymás között még nagyobb egységet és
szolidaritást valósítanak meg, tiszteletben tartják a közös szabályokat.
Az állam- és kormányfők azt is kinyilvánították, hogy a jövőben is együtt
cselekszenek, „szükség esetén több
ütemben és eltérő szorosságú együttműködésben, de mindig ugyanabban az
irányban”, összhangban az alapszerződésekkel, és mindig nyitva tartva az ajtót
azok előtt, akik csatlakozni akarnak a
szorosabb együttműködéshez.
Az ünnepi ülés szónokai az EU egységének megőrzését, a tagországok közti
szolidaritást és az integráció folytatását

sürgették. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke külön megemlékezett a közép- és kelet-európai
országok erőfeszítéseiről a kontinens
egyesítésében. Donald Tusk, a tagországok állam-, illetve kormányfőit tömörítő
Európai Tanács elnöke azt hangoztatta,
hogy az unió a „garancia arra, hogy a
szabadság, az emberi méltóság, a demokrácia és a függetlenség már nem
csupán, álom számunkra, hanem mindennapi valóság”. Antonio Tajani, az
Európai Parlament elnöke arról beszélt,
hogy a találkozón aláírandó nyilatkozattal az uniós vezetők kötelezettséget vállalnak arra is, hogy az elért
eredményeket a következő nemzedékeknek is továbbadják.
Az ülés után nyilatkozva több más
tagország vezetője is a közös jövőt említette egyetlen lehetőségként, és többen
sajnálatukat fejezték ki Nagy-Britannia
immár egyértelműen elhatározott kilépése miatt.
A római csúccsal egy időben Londonban, Varsóban és az olasz fővárosban
EU-párti felvonulásokat tartottak, de
Rómában unióellenes tüntetők is gyülekeztek jelentős rendőri felügyelet mellett. (MTI)

Az együttműködés töretlen folytatását ígérték
az állam- és kormányfők

Az Európai Unió (EU) tagországainak állam-, illetve kormányfői,
valamint az uniós központi intézmények vezetői szombaton Rómában aláírták azt a közös
nyilatkozatot, amelyben kiállnak
az unión belüli együttműködés
folytatása, az EU előtt álló példátlan kihívások jövőbeni közös kezelése mellett. Nem vett részt a
csúcstalálkozón Theresa May brit
miniszterelnök, aki napokon belül
hivatalosan is bejelenti országa
kilépését az unióból.

A római csúcstalálkozón az unió elődszervezeteit alapító szerződések 1957-es
megkötésének hatvanadik évfordulójára
emlékeztek, de a nyilatkozat a múlt mellett az unió jövőjével is foglalkozik. Az
EU-t jelenleg érő legnagyobb kihívások
egyikeként a nemzetközi migrációs válságot nevezi meg.
A nyilatkozat szerint az elmúlt hat évtizedben egyedülálló uniót építettek fel
közös intézményekkel és erős alapértékekkel, a békére, szabadságra, demokráciára, az emberi jogok tiszteletben
tartására épülő közösséget. Az EU gazdasági nagyhatalom lett olyan társadalmi biztonsággal és jóléttel, amelynek

Moszkva nem avatkozik be a francia elnökválasztásba

Oroszország nagyon nagy jelentőséget tulajdonít Franciaországhoz fűződő viszonyának, és semmiképp sem kíván beavatkozni a francia elnökválasztásba – jelentette ki Vlagyimir
Putyin orosz elnök, amikor pénteken a Kremlben fogadta Marine Le Pent, a francia radikális jobboldali Nemzeti Front ál-

lamfőjelöltjét. Putyin hozzátette: Oroszország fenntartja magának a jogot, hogy bármely francia politikai erő képviselőivel
tárgyaljon, és „egyforma kapcsolatokat” kíván fenntartani a
kormánnyal és az ellenzékkel. Putyin szerint ugyanezt teszik
Moszkva európai és egyesült államokbeli partnerei is. (MTI)

Ország – világ
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Súlyos büntetést kért az ügyész
a székelyföldi terrorvád ügyében

A maximálishoz közelítő börtönbüntetés kiszabását
és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
(HVIM) betiltását kérte az ügyész pénteken a bukaresti táblabíróságon Szőcs Zoltán és Beke István, a
HVIM erdélyi, illetve kézdivásárhelyi szervezetének
vezetője perében. A két férfit azzal gyanúsítják, hogy
házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a román nemzeti ünnepre
szervezett december elsejei katonai parádé közben.
A védelem a vádlottak felmentését kérte. Az utolsó
szó jogán Szőcs és Beke is ártatlannak mondta
magát, képtelenségnek nevezve a feltételezést, hogy
saját közösségükben, egy magyar többségű kisvárosban akartak volna a románság ellen irányuló merényletet
elkövetni
robbantásra
alkalmatlan
petárdákkal. A táblabíróság április 7-én hirdet ítéletet
első fokon. (MTI)

Magyar sziklamászó vesztette
életét a Kőköz-szorosban

Magyarországi sziklamászó vesztette életét szombaton a Nagyenyed és Torockó közötti Kőköz-szorosban – jelentette az Agerpres hírügynökség. A 36 éves
magyarországi férfi egy nagybányai társával mászott
fel a Kőköz-szoros egyik sziklafalára, amikor a baleset történt. Luminita Prodan, a Fehér megyei rendőrkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy
a kora délutáni órákban jelentették a balesetet. A gyakorlott magyarországi sziklamászó valamiért kiakasztotta a biztosítókötelet, és mintegy negyven méter
magasból lezuhant. A rohammentő szolgálat helikoptert küldött a helyszínre, de a férfi időközben belehalt
sérüléseibe. (MTI)

Vádat emeltek a járókelők közé
hajtó antwerpeni férfi ellen

Terrorcselekmény kísérlete miatt vádat emeltek pénteken Belgiumban egy tunéziai férfi ellen, aki autójával járókelők közé hajtott előző nap Antwerpen egyik
belvárosi sétálóutcájában – jelentette be a belga szövetségi ügyészség. A belga sajtó arról számolt be,
hogy a bíróság elrendelte a 39 éves Mohamed R.
előzetes letartóztatását. A Le Soir című helyi napilap
azt közölte névtelenséget kérő illetékesekre hivatkozva, hogy a vádlott nem került a belga biztonsági
szakszolgálatok látókörébe, nem szerepelt a neve a
szélsőségesek adatait tartalmazó adatbázisban. „Kisebb bűncselekményeket követett el, ittas vezetésért
és kábítószerrel való visszaélésért állították elő korábban” – tudatták az idézett források. Mohamed R.
járókelők közé hajtott szerdán az észak-belgiumi Antwerpenben, de sikeresen megállították, senki sem
sérült meg. A hatóságok szerint egy „lehetséges terrortámadást” sikerült megakadályozni. A férfi autójában számos lőfegyvert, késeket és egy egyelőre
ismeretlen folyadékkal teli kannát találtak. (MTI)

Rettegtől a rettegésig

(Folytatás az 1. oldalról)
Történhetett ez azért, mert a „bombasztikus” hatásra
törekedő „hírcsinálok” nem részletezték, hogy a kanyaró a hátrányos helyzetű közösségeket érinti nagymértékben. Beszédes tény az eredete is: vándorló roma
lakosság körében ütötte fel a fejét Kolozs és BeszterceNaszód megye határán, Csicsómihályfalva és Retteg
körzetében. A helyi szociális gondozó szerint az Olaszországot is járó romák hozták magukkal a vírust, ami
az itthoni sűrű családlátogatások miatt terjedt el a körzetben, majd a Bánságban és megyénkben is. Olyan közösségekben, ahol a gyakori helyváltoztatás, nehéz a
gyermekeket rendszeresen immunizálni. Ezenkívül azt
is tudni kell, hogy a védőoltás sok esetben ellenjavallt,
így például a gyenge immunrendszerű, fejlődési rendellenességgel világra jött, folyton lázas beteg, HIV-fertőzött gyermekeknél is. Ezek a beoltatlan személyek
vannak kitéve a súlyos szövődményeknek is, és haltak
bele a túl későn orvoshoz vitt gyermekekkel együtt a fertőzésbe, továbbá a kilenc hónapnál kisebb csecsemők.
Az a gyermek, akinek rendben van az immunrendszere,
elméletileg szövődmények nélkül kellene átessen a fertőzésen, ami egy életre védelmet nyújt. A legyengített vírusokat tartalmazó védőoltást, amelyet eddig egyéves
korban adtak be a kisgyermeknek, és 95 százalékos védettséget biztosított, a nagyobb (99 százalékos) védettségért hétéves korban kell megismételni.
A hetedik századtól jelzett kanyarójárványok emberek
millióit pusztították el egészen 1954-ig, amikor a védőoltást feltalálták. Romániában a hetvenes évek közepén
vezették be ROR-t (kanyaró, rózsahimlő, mumpsz) elleni
védőoltást, ennek ellenére kisebb járványok öt-hat évenként továbbra is előfordulnak. Ez a mostani figyelmeztetést jelent az egészségügyi hatóságoknak és a
szülőknek is, hogy a mulasztásoknak beláthatatlan következményei lehetnek egészségi és gazdasági továbbá
egyéb téren is.
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Vidéki tájékoztató kampányt tartott a LEADER

Míg az előző ciklusban támogatták a fiatal gazdákat és a termékfeldolgozást, addig ebben a ciklusban
a LEADER program nem finanszíroz semmilyen mezőgazdasági jellegű kezdeményezést. Mivel a
Nyárádmente gazdasága még mindig többnyire a mezőgazdaságon
alapul, tudatosan próbálták úgy
szervezni a találkozókat, hogy ne a
gazdákat szólítsák meg, hiszen azok
most nem érintettek, és szembesülniük kellett volna azzal, hogy ötleteikre nem kaphatnak pénzt. Ezért
is kisebb – általában tíz fő körüli –
célcsoportokkal beszélgettek minden községben, a potenciális pályázókkal találkoztak körútjuk során –
mondta el Balássy András, a tájékoztatásért felelős munkatárs.

piacon fellehető réseket. Végkövetkeztetésként Balássy elmondta:
minden szférában van érdeklődés a
következő időszak LEADER-lehetőségei iránt, a civileknek is van néAz is fontos változás, hogy ebben „megköti”, hiszen ők a fejlesztés- hány ötletük – az alsó és felső
térségből egyaránt –, és jó lenne, ha
a ciklusban csak már létező, bejegy- ben, bővítésben érdekeltek.
anyagi
háttérrel is rendelkeznének,
zett vállalkozások pályázhatnak,
A résztvevők között kevesebben
míg az előzőben magánszemély is voltak a turisztikai vállalkozások hogy elképzeléseik megvalósításápályázhatott, s ha nyert, a szerző- képviselői, mint más szolgáltatók, hoz önrészt is tudjanak hozzátenni.
déskötésig bejegyeztette vállalkozá- de az is érdekes tény, hogy minden Elégedettek a visszajelzésekkel
A találkozókon jó volt az érdeksát. Az is újdonság – és nem a községben volt pellet gyártása iránti
lődés
minden területen, a következő
legkedvezőbb –, hogy a vállalkozás érdeklődő: ebből is érezhető, hogy
vagy a már meglévő termék fejlesz- szűkülnek a fakereskedés keretei, lépés, hogy április folyamán, de
tésére nem pályázhatnak a cégek, kemény tél is van a hátunk mögött, legkésőbb május elejéig kiírják a
csupán a szolgáltatás bővítésére de tűzifa ára is megugrott. Ez azt je- pályázatokat az öt intézkedés terén
vagy új termék bevezetésére, gyár- lenti, hogy a nyárádmenti vállalko- – tudtuk meg a helyi akciócsoport
tására. Ez a turisztikai cégeket is zói szféra sem alszik, és felismeri a munkaszervezeti felelősétől, Ördög
Hannától. Mivel az országos vidékfejlesztési alap
kezd elfogyni, a vidéki
beruházásokért felelős
Maros megyei hivatal
hozzájuk is irányít érdeklődőket, ezért arra számítanak, hogy a vállalkozói
területen egészséges versengés lesz, hiszen az elkülönített
590
ezer
euróból csak 10-11 pályázatot tudnak támogatni.
Az önkormányzatok pályázati ötletei már körvonalazódtak, ők is várják a
kiírásokat, de mivel az
előző ciklushoz képest
jóval kisebb a keretöszszeg, általában egy önkormányzat csak egy nyertes
pályázatban reménykedKörútjuk során több érdekes projektötletet hallottak az érdeklődőktől
Fotó: Gligor Róbert László

het. Úgy vélik, az év végéig az önkormányzatokkal már támogatási
szerződéseket is aláírhatnak. Van
érdeklődés és ötlet a szociális szféra
terén is, de itt nem működést,
hanem infrastrukturális beruházást
támogatnak, és csupán százezer
eurós a keret. Ugyanekkora a turisztikára szánt összeg is, így itt inkább
egyetlen, az egész kistérséget érintő
projektet várnának szívesebben. A
kulturális örökségvédelem terén is
van néhány jó ötlet, de itt akadály
lehet az, hogy a pályázó egyesületek utófinanszírozást kapnak, azaz
először saját alapból kell megvalósítsák ötleteiket.
A legjobbaknak bónusz is jár
Ebben a ciklusban bónuszrendszert vezettek be, ami azt jelenti,
hogy pénzeket vesznek el azoktól
az akciócsoportoktól, amelyek az
elvártnál gyengébben teljesítenek,
és azok között osztják szét, amelyek
a legjobban teljesítenek. Ez egyelőre
egy lehetőség, de nem számolnak
ezzel, és még nem is véglegesített –
magyarázta Ördög. Több szempont
szerint határozzák meg, hogy ki részesülhet ebből a pénzelosztásból:
2019 végéig kipályáztatták-e a keretösszeg 95%-át, mennyi pénz folyik vissza a projektekre, milyen
volt a népszerűsítés, és van-e túljelentkezés a pályázók körében, továbbá a hibaküszöböt is értékelik,
azaz az akciócsoport által javasolt
projektek közül hány kap támogatást az országos elbírálás során.

(Folytatás az 1. oldalról)
közölte: a beruházás befejezési határideje „a finaszírozás függvénye”.
Ugyanis azt az uniós finanszírozási
programot, amiből elkezdődött az
útépítés, bezárták, jelenleg más beruházási programban „fut” az építés. És a pénzek sem mindig állnak
rendelkezésre az elvégzett munkálatok kifizetésére.
Új „együttélési szabályok”
kellenek
A CNAIR képviselőjének kijelentése nem volt örömhír a jeddieknek, akik reménykedtek, hogy
minél hamarabb befejeződnek a
munkálatok, ugyanakkor felháborítónk tartják, hogy azokat a községi
utakat, melyeket a munkagépek
használnak, tönkretették. A nagy sebességgel haladó járművek miatt
kockázatos kiengedni a gyerekeket
az utcára, amelyek tele vannak gödrökkel, és kerékpározni sem lehet.
Bányai István hangsúlyozta: az
utcák állandó karbantartására lenne
szükség, nem pedig csak a kivitelezés végén történő javításokra.
Annál is inkább, hogy nem lehet
tudni, mikor van a befejezési határidő. A tanácskozást gyakorlatilag
azzal kezdte a polgármester, hogy
néhány újabb „együttélési szabályt”
fel kell állítani, ellenkező esetben
törvénybe foglalt szankciók életbe
léptetését helyezte kilátásba. Eddig
is egyezkedtek a kivitelezővel,
amely azonban nem tartotta be a
megállapodásokat. A polgármester
azt kérte a CNAIR képviselőjétől:
hozzák nyivánosságra a beruházás
határidejét, azt, hogy van-e pénz elkülönítve a kiszolgáló utak (a Gyümölcsös, a Közép, az Agárdi utcák)
javítására, és hogy ez mikor történik meg. Továbbá, mikor adják át a
forgalomnak a község Marosvásárhely felőli bejáratánál épített hidat,
és addig is az alatta levő útszakaszt
mikor aszfaltozzák le? A megyei tanács képviselőjétől anyagi támogatást kért a javításokra, hiszen, mint
mondta, Jedd kihúzta a vesztes lottószelvényt ezzel a beruházással,
ami gyakorlatilag leállította a fejlesztéseket a település egyes ré-

szein. Az a kérdés is elhangzott,
hogy mikor optimális a vezetékhálózat kiépítése a község területén,
hiszen, mint lapunk megtudta, a
csatornázási projektet éppen a napokban nnyilvánították nyertessé,
és következik a szerződés aláírása.
Problémaleltárt követelnek
Monica Epure (CNAIR) hangsúlyozta: törvényes megoldásokban
kell gondolkodni, a határidők a finanszírozás függvénye, és mint
köztudott, a beruházást jelenleg egy
másik programon keresztül finanszírozzák. A problémák leltárszerű
előterjesztését javasolta, és hangsúlyozta, minden, amit a szerződésbe
foglaltakon kívül kell megépíteni,
javítani, pluszpénzbe kerül. Egyébként, tette hozzá, az építő szerződésbeli kötelessége a munkálatok
végén az utakat az eredeti állapotukba visszaállítani. Azt is ki kell
deríteni, hogy valóban csak a kivitelező munkagépei használják az
utcákat vagy más vállalatok teherautói is – jelentette ki.
A Copisa Constructora Pirenaica
Rt. részéről Bria Adrian közölte, az
Agárd felé vezető utat tavaly novemberben javították, a tél miatt
ment ismét tönkre. A község bejáratánál épülő híd esetében tervezési
gondok adódtak – tette hozzá, az
eredeti tervező már nem vállal felelősséget a tervekért, a kivitelező
egy konzulens céggel dolgozik. Ez
kissé lassítja az építkezést, ami öszszességében mintegy 30 százalékban van készen. (Érdekes módon a
projektvezető tavaly májusban is 30
százalékos elkészültségről beszélt
lapunknak – szerk. megj.).
Kisajátítás –
csak a parcellázási tervek alapján!
Arra a kérdésre, hogy meddig
használják a községi utakat a munkagépek, Bria Adrian közölte, ez
nagyban függ attól, hogy meddig
tart a kisajátítási folyamat, addig
ugyanis nem használhatják teljes
mértékben saját építőtelepüket.
Márpedig a közhasznú célra történő
kisajátítás nem fejeződhet be, amíg
nem készül el a község parcellázási
terve. Annak, amit az elmúlt községvezetések nem végeztek el, Bá-

be ígéreteit. Bányai István összegzésként a sajtónak nyilatkozva elmondta, konkrét megoldásokra nem
jutottak, de nem fogják tovább
hagyni, hogy a kivitelező tönkretegye a községi utakat, hogy építőtelepen éljenek a lakosok. „Jövő
héten, ha szükséges, jogásszal is
egyeztetünk, és a tanácsban is megvitatjuk a helyzetet” – tette hozzá
Jedd község polgármestere.
A megbeszélés másik meghirdetett témája ugyan elmaradt, de érdeklődésünkre Bányai Istvántól
megtudtuk, a kikotort földmennyiség tárolására a kivitelező egyéni
szerződéseket kötött néhány lakossal. „Az lesz a probléma, ha a beruházás végén nem szállítják el a
földet. Nem lehet 5-10 méterrel feltölteni a telkeket engedély nélkül.
Az urbanisztikai osztály fogja ellenőrizni ezeket a heyzeteket” –
mondta.
***
A 11,6 kilométer hosszú terelőút
értéke az eredeti szerződésben
közel 135 millió lej, a tervben 29 áteresz, hét híd, egy viadukt építése
szerepel, módosításokról nem tudunk. A beruházás része két körforgalom kialakítása is a 15-ös, illetve
a 13-as országúton.

Hamarosan megnyitják a pénzcsapokat

Február közepétől március
elejéig zajlott a Nyárádmente
LEADER Egyesület vidéki tájékoztató kampánya, amelynek
során a LEADER program
révén elérhető, a 2010-2020as időszakra vonatkozó lehetőségeket
ismertették
a
nyárádmenti községekben. A
következtetéseket a program
akciócsoportjának munkatársaival vontuk le.

Gligor Róbert László

Marosvásárhely terelőútja – a sokismeretlenes beruházás
nyai István polgármester gőzerővel
fogott neki, topográfust alkalmazott, a tervek 70 százalékban vannak készen. A polgármester szerint
1-2 hónapon belül véglegesítik a
terveket, onnantól fogva az ügy a
kisajátító bizottság hatáskörébe
kerül. A gondot korábban az jelentette, hogy a földtulajdonosok nagy
része ismeretlen volt, azonosítani
kellett őket. Az emberek azonban
arra panaszkodnak, hogy 2 éve elvették földjüket, amiért az állam
még semmit nem fizetett, adózni viszont nekik kell. A CNAIR képviselője kérdésünkre elmondta,
négyzetmétereként 8 lejt, vagyis a
piaci árat fizeti az állam a kisajátított földekért, aki nincs megelégedve az ajánlott árral, pert indíthat.
A jelenlegi törvénykezés szerint
azonban a pereskedés már nem jár
az építkezés felfüggesztésével, a kivitelező tehát birtokba veheti és
építhet a kisajátítási jegyzéken szereplő parcellákra.
Miközben Ovidiu Dancu megyei
tanácsi alelnök a törvények alkalmazására – az ellenőrző hatóságok
igénybevételére – biztatta a polgármesteri hivatalt, valamint arra, hogy
vegye igénybe a kataszteri hivatal

anyagi támogatását a parcellázási
felmérések elkészítésére, azt is hangoztatta, hogy az önkormányzat takarékoskodhatna a visszautalt
költségvetési pénzekből ahelyett,
hogy a megyei büdzséből származó
pénzekre számítana. A lakók figyelmét arra hívta fel, hogy minden repedést a házák falán, amit az
építkezés okoz, jegyzőkönyveztessenek, hogy utólag legyen mivel
igazolni, mire kellenek újabb összegek a javításokra.
A jelen levő lakosok nem sok
ígérettel maradtak a gyűlés végére:
a kivitelező szerint ezen a héten
megjavítják a híd alatti útszakaszt,
az utcákat pedig a húsvéti ünnepek
után. Hogy erre pontosan mikor
kerül sor, az várhatóan kedden dől
el, amikor is a hatóságok és a kivitelező a CNAIR képviselőjének javaslatára találkoznak, és részletesen
megbeszélik, mit kell javítani.
A gyűlésen a helybéliek felvetették a kerékpársávok kialakításának
lehetőségét, a terelőúra felvezető út
megépítésének szükségességét, azt,
hogy a betonnal és törmelékkel feltelt sáncokat a kivitelezőnek ki kellene takaríttatnia, a helyi tanácsnak
döntenie kell a korlátozásokról,
amennyiben a kivitelző nem tartja

Fotó: Nagy Tibor
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Digitális gazdaság

Az új ipari forradalom

Az emberiség forradalmi lépése volt, amikor megtanulta
az analóg világot digitális
úton tárolni, feldolgozni és továbbítani. Elértük, hogy végtelen egyszerű elemekből
végtelen összetettségű rendszerek felépítésére vagyunk
képesek, és egyre jobbak vagyunk az analóg világ egyre
tökéletesebb másolásában.

Losonczi Lajos

Az elmúlt alig fél évszázadban
igencsak gyorsan követték egymást
a digitális technológiákról elnevezett korszakok, és azt is észre kell
vegyük, hogy a változások sebessége egyre nőtt az idő múlásával.
Kezdődött minden a média korával,
amit aztán leváltott a multimédia
kora, majd hamarosan informatikai kornak neveztük azt a periódust,
amikor
a
személyi
számítógépek teret hódítottak. Azután következett a hálózatok kora,
ami már alapvetően megváltoztatta
életünket. A változás is egyre gyorsabb lett. Míg 1995-ben 6 millió
számítógép volt hálózatba kötve, 20
év alatt ezek az eszközök több mint
6 milliárdot tesznek ki, és ebben a
számban nincsenek benne az egyéb
okos eszközök. Becslések szerint ez
a szám 5 éven belül 50 milliárdra
nő, igen, ez az exponenciális fejlődés velejárója. Csak rövid idő telt el
ezután, és máris egy újabb korról
beszéltünk, az okos telefonok és
egyéb okos eszközök koráról. Elértük, hogy a mobiltelefonunk számí-

tási kapacitása nagyobb lett, mint az
egész NASA-é volt az első holdra
szállás idején, 1969-ben. A feltételek meghozták a kommunikáció
korát. Ennek a generációnak már a
mobiltelefon és a közösségi háló jelenti a fő kapcsolattartási lehetőségeket, az információikat is
többnyire az internetről szerzik.
Ezzel már el is érkeztünk a jelenhez. Látszólag még mindig az interaktív kommunikáció korát
éljük, de már egyre több nem műszaki digitális kifejezéssel találkozunk.
Beszélünk
digitális
bennszülöttekről (akik abban a korban születtek, amikor a digitális
technika már a háztartások részévé
vált), digitális bevándorlókról (akik
ennek előtte szocializálódtak), hallottunk már digitális analfabétákról
és kezd népszerű lenni a digifrénia
szóhasználat is. Ez annak az állapotnak a leírására szolgál, amikor
megszakítjuk a kapcsolatunkat a
valós jelennel, és – finoman fogalmazva – figyelmünk önmagunk digitális kiterjesztésére korlátozódik.
És végül eljött az az idő, amikor
elkezdtünk beszélni egy újfajta digitális korról, amit csak mostanában nevezünk így, noha a digitális
technika hatásait már jó ideje élvezzük, és ezt lehetetlen volt nem észrevenni már jóval korábban is. Nem
különös, hogy noha már több évtizede és az élet több területén a digitális technika átvette a helyet, úgy
is mondhatnánk, hogy leváltotta az
analóg megoldásokat, mégis csak
alig pár éve kezdünk digitális korról
beszélni? Miért van ez a jelentős

Gyermekkorunk bútorai

Asztalos Enikő Népi lakberendezés
a Nyárádmentén a XIX. század végétől napjainkig című könyvének a bemutatóján újra
szüleink, nagyanyáink, falun
élő rokonaink házában, bútorai és használati tárgyai között érezhettük magunkat.

Kiss Juliánna

Sokan gyűltek össze a Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi János
termében, a szerző neve és munkássága, valamint a feldolgozott téma
ugyanis biztosíték volt arra, hogy a
marosvásárhelyi közönség hasznos
és érdekes könyvvel ismerkedhet
meg. Nagy László unitárius lelkipásztor bevezető szavaiban a hajdani otthon, a falusi élet rendje,
megfontoltsága, harmóniája iránti
vágyakozás és ezen értékek megtartásának fontossága szólalt meg.
Kilyén Ilka, az EMKE Maros
megyei szervezetének elnöke mint
szervező Asztalos Enikő gazdag
munkásságát ismertette, amely a
néprajz minden területét felöleli.
Már gyermekkorában megismerkedett a falusi ember életével, a népművészet minden műfajával. Annak
tudatában, hogy a népi kultúra, „a
népiség a hagyománytartalék számon tartója, a népfaji örökségek
biztosítója, őre és propagálója”
(Horváth János), az irodalom és
minden művészetek alapja, oktatói,
pedagógusi hivatásának gyakorlása
mellett állandóan gyűjtött. Gyűjtéseiben átfogó képet nyújt annak a
falunak az életéről, ahol alapos néprajzi és népköltészeti kutatásokat
végzett. Nemcsak a magyar, a
román folklór, szokásvilág szakértő
gyűjtője és továbbadója, hanem az
együtt élő nemzetiségek, például a
romák szokásait, az azokhoz fűződő
népköltészeti alkotásokat is gyűjtötte és közreadta. Mint a Marosvásárhelyi Tudományos és Kulturális
Egyetem (akkoriban Népi Egyetem) magyar néprajz és népművészet szakának oktatója, több mint

hatszáz, egész Erdélyt átfogó hallgatót vezetett be a kutatás tudományába, és nyújtott szakmai igazolást
a különböző intézmények szakmai
véglegesítéséhez, népi iparművészek vállalkozásához. A Magyar
Néprajzi Múzeum, a Magyar Néprajzi Társaság, a Kriza János Néprajzi Társaság számos díjjal és
elismeréssel tüntette ki. Az EMKE
Maros megyei szervezete 2014-ben
Értékteremtő díjjal, Magyarország
2016-ban Arany Érdemkereszttel
ismerte el munkásságát.
A könyvet, annak egyes fejezeteit
Bodolai Gyöngyi újságíró mutatta
be. A manapság oly divatos kínai
lakberendezési elv, a feng shui –
szabadon áramló energia – elvével
párhuzamot vonva elmondta, hogy
a rendtartó székely faluban, így
nyárádmenti településeken is, a falusi ember nagyon egyszerűen és
praktikusan rendezte be a házát.
Minden bútornak megvolt a helye
és szerepe, tájolásában, felosztásában és berendezésében pedig minden lakás hasonlított egymásra.
Asztalos Enikőnek a nyárádmenti
népi lakberendezésre vonatkozó
gyűjtése, amelyet sorozatban a
Népújság közölt, megismerteti velünk az erdélyi magyar ember „lakberendezési
tudományát”,
amelynek pontos szabályai voltak a
ház elhelyezésétől kezdve egészen
a helyiségek berendezéséig. Az
egymást követő fejezetekben a
szerző beszámol arról, hogy milyen
kelengyebútort kapott a lány, kik
voltak azok a marosvásárhelyi és
nyárádmenti bútorasztalosok, akik
a lakberendezési tárgyakat készítették, milyen volt a népbútor és a
piaci bútor, milyen bútordarabok
voltak az első és a hátsó házban, hogyan alakult a lakás berendezése. A
falusi lakóhelyiségekben a berendezés az átjárhatóságot, az energia
szabad áramlását biztosította, s a lakásbelsőt szőttes és varrottas kézimunkák díszítették, jelképek
sokaságával véve körül a ház lakóit.
Asztalos Enikő tizenharmadik meg-

időbeni eltolódás? Hiszen a digitális
technika már rég érezteti hatását.
Sokan úgy gondolják – és tekinthetjük ezt műszaki beállítottságú
véleménynek –, hogy a jelenség oka
az, hogy az utóbbi időben rohamosan megváltozott nemcsak a társadalom, hanem a gazdaság is, sőt ezt
a változást próbálja követni az iskola, aminek most már erre a változásra fel kell készítenie nemcsak a
következő generációkat, hanem úgy
néz ki, hogy a jelenkor emberét is.
Mert vegyük észre a hatalmas
változást ezen a téren. Az 1933-as
Chicagói Világkiállítás jelszava
még úgy fogalmazódott meg, hogy:
az új dolgokat a tudomány fedezi
fel, az ipar vezeti be, és mi alkalmazkodunk hozzá. Hol vannak már
azok az idők? A mai helyzet úgy
néz ki, hogy: mi találunk ki valami
újat és az ipar bevezeti azt, ráadásul
nagyon rövid idő alatt. Mert oda jutottunk, hogy ha valami nem ellentétes a fizika törvényeivel, akkor ma
már annak megépítése csak műszaki és gazdasági kérdés. Na és
akkor hol marad a tudomány? Nos,
pont ez az, ami megteremtette a lehetőségét ennek a paradigmaváltásnak. Aminek a főszereplője, nem
kétséges, hogy a digitális technológia.
Természetes, hogy főleg a jelenre
koncentrálunk, a pillanatnyi helyzetet próbáljuk megérteni, vagy legalábbis elemezni. De azt is érdemes
megvizsgálni, hogy hogyan jutottunk el ide, és azon is jó lenne elgondolkodni, hogy vajon mit hoz a
jövő ezen a téren?
Úgy néz ki, hogy tulajdonképpen
a digitális akkor lett normális, amikor észrevettük, hogy egy új ipari
forradalom kezd kibontakozni, a
gőzgépek (1769), a szerelőszalagok

jelent könyvében összegyűjtve,
rendszerezve olvasható mindaz,
ami a hagyományőrző erdélyi
ember térrendezési tudományának
lényege. A kötetet tájszavak, adatközlők jegyzéke, helynévmutató is
kiegészíti.
Különleges meghívottja volt az
eseménynek Pál atya, aki ezúttal
nem mint lelkipásztor, ferences
barát, árvaházat működtető közéleti
személyiség szólalt meg, hanem
mint egy asztalosmester fia, aki
gyermek- és ifjúkorában nagyapja
műhelyében, édesapjától, Bakó Ferenctől tanulta meg az asztalosmesterség csínját-bínját. Pál atya
előadása lenyűgöző volt. Annyi elkötelezettségről, szeretetről, hozzáértésről adott számot, hogy csak
sajnálni lehetett, hogy vallomását,
amely egyben a kétkezi munka, a
mesterember dicsérete is volt, nem
hallhatták pályaválasztás előtt álló
ifjak is. Pál atya ismertette a népi
bútorok elkészítésnek, pácolásának,
festésének, díszítésének minden
mozzanatát. Amikor a faanyag feldolgozásáról beszélt, és a nagy
gyalu került szóba, egyszerre csak
Nagy László lelkész eltűnt, és pár
másodperc múlva egy „ropánttal”,
azaz egyméternyi gyaluval tért viszsza, ami minket is, de Pál atyát is jókedvre derítette. Megtudtuk, hogy a
gipszelés, slájfolás (csiszolás) után
például az első színező réteget, a
grundot maguk készítették Sárpatak
(hiszen ott élt Pál atya családja) környékén található, porig szárított és
őrölt sárga agyag, valamint lenolaj

(1871) és az automatizáció (1950)
ipari forradalma után most a negyedik, ami a gazdasági folyamatok
teljes digitalizációjáról szól, és a fizikai és a virtuális világ összeolvadását jelenti.
Ipar 4.0 a neve ennek az új gazdasági stratégiának, és egyben a
hajtómotorja a gazdaság és társadalom egyre gyorsuló digitalizációjának. Barátkozzunk meg ezzel a
jelenséggel, mert pár év múlva ez a
mindennapi életünk velejárója lesz.
Mint ahogy az az elnevezés, hogy
kíber-fizikai rendszerek most még
nagyon idegenül hangzik, de meg
kell vele ismerkednünk, mert ez jelenti az Ipar 4.0 stratégiájának az
alapját: intelligens kapcsolat és
kommunikáció a gépek között,
amely lehetővé teszi, hogy a hálózathoz csatolt eszközök kapcsolatot
kezdeményezzenek és információt
cseréljenek emberi beavatkozás
vagy segítség nélkül. Ezek szerint
minden termék egy digitális lánchoz fog tartozni, amely magába
foglalja nemcsak a tervező-fejlesztő
műhelyeket, gyárakat, raktárakat és
az elosztóközpontokat, hanem a piacokat is, az üzleti partnereket, a vevőket, szolgáltatásokat és még sok
más külső tényezőt is, mint például
az egyéni igények, a valós idejű
visszajelzések vagy az esetleges
kért változtatások.
Ráadásul, hogy a dolog még
komplexebb legyen, a rendszer
nemcsak az előbb említett módon,
horizontálisan integrált, hanem
vertikálisan is. Ez azt jelenti, hogy
magukban a munkadarabokban, a
termékekben, a gyártógépekben, de
még az alkatrészekben is olyan beágyazott szenzorok, mikrovezérlők
és vezeték nélküli hálózati elemek
kapnak helyet, amelyek önállóan

Fotó: Dácz László

keverékéből. Miután megszáradt
barna olajfestékkel kenték le, ebbe
még száradás előtt tengeri szivacscsal vagy egy gereblyeszerű ecsettel
mintázatokat készítettek. Ez volt a
fladerezés. Ha a megrendelő fényesebb bútort szeretett volna, és pénze
is több volt, egy pikkelyszerű anyagot használtak, ami szeszben vagy
rezes pálinkában feloldva lakkot
adott. Ez volt a sellakk. A viaszos
dörzsölés is szép és természetes
fényt kölcsönzött a gyöngyléces kanapénak, a három filungos szekrénynek. Megtudtuk, hogy Pál atya
hajdani vizsgamunkája egy kisszék
volt.
Asztalos Enikő, mint a téma ismerője és kitűnő előadó, aki a nevelést mindig és mindenkor fontosnak
tartja, előadása elején egy füzettáblára (flipchart) lerajzolta a nyárádmenti telkek beosztását. Hol állt és
milyen tájolású volt a ház, az istálló,
a csűr, a tyúk- és disznóól, a konyhakert. Elmagyarázta a ház beosztását, az egyes lakóhelyiségek
helyét a ház egészében, illetve azok
berendezését és azt, hogy ezek a
szokások, törvényszerűségek nem
véletlenül alakultak ki. Évszázadok
tapasztalata, gyakorlata alakította
ennyire észszerűre. Megosztotta velünk a gyűjtés és ennek nyomán
születő könyv történetét, mely a következő: a Kriza János Társaság
1999-ben Bogdándon (Szatmár
megye) tartotta vándorgyűlését,
amelynek témája a tájházak berendezése volt. Akkor határozta el,
hogy a berendezések közül azt a bú-
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képesek adatgyűjtésre, információcserére, optimális irányításra és irányíthatóságra, a mért és kapott
adatok alapján.
Bizony, ez azt jelenti, hogy
maguk a termékek fogják irányítani
saját gyártásukat. A készülő intelligens termék kommunikál a hálózatba szervezett termelés gépeivel,
maga ellenőrzi, hogy milyen alkatrészek kerülnek beépítésre, melyik
munkafázis indul, a termék melyik
változata fog elkészülni, és az milyen csomagolást, tárolást, szállítást
igényel.
Ez a jövőkép: hamarosan a gyárak teljesen önszabályzók lesznek,
és optimalizálni fogják saját működésüket, mert már képesek vagyunk
megépíteni olyan rendszereket,
amelyek a természetes világ önszervező elveit ötvözik emberi technológiánk
egyre
gyorsuló
képességeivel, és jóval többre képesek, mint alkotórészeik összessége.
És akkor álljunk is le a jövőkép festegetésével, mert az exponenciálisan
gyorsuló
fejlődés
következményeként ez már nem is
jövőkép, ez már maga a jelen.
Az új világ új követelményeket
támaszt velünk szemben is. Előre
látjuk, hogy mi fog történni, de arra
nehéz válaszolni, hogy mik lesznek
ennek a következményei. Hogyan
tudunk majd alkalmazkodni? Ki
fogja megoldani a digitális gépesítés okozta társadalmi feszültségeket, az új szociális helyzetet?
Kibírjuk-e egyáltalán az egyre
gyorsuló változást?
Ezekre a kérdésekre keressük
együtt a választ egy csésze tea mellett a Jazz&Blues Klubban (Sörház/Sinaia utca 3.), a Bethlen Gábor
Kulturális Egyesület vendégeként,
március 28-án, kedden 18 órától.

tort mutatja be, amelyet a néprajz
egy kissé mellőzött, de amit a magyar nép évszázadok óta használt. A
népi bútor házilag is elkészíthető, a
falu középrétege megvásárolta, a
módosabbak megrendelték. Egyszerű, praktikus darabokból áll: asztal, szék, kanapé, kaszten, majd
sifon, almárium, mosdó és persze a
tűzhely, a csikókemence. A gyűjtésre az indította – mesélte –, hogy
nagy csodálója a magyar nép leleményességének, tehetségének, kézügyességének,
észjárásának,
lakberendezési „stílusának”, amely
az egyszerűség és hasznosság elvére alapul. A magyar nép rendkívül célszerűen rendezte be életterét,
a bútorokat a falak mellett helyezve
el, szabadon hagyva a helység közepét, ahol játszhattak a gyermekek,
helye volt a gazdasszonynak a főzésre, a férfinak egyszerűbb munkák elvégzésére. Az egyes
bútoroknak meghatározott helye
van a szobában, és ez a hely az
egész magyar nyelvterületen azonos. Ez a gyűjtés a Nyárádmentére
vonatkozik, de Asztalos Enikő a
Mezőséget és Kalotaszeget is jól ismeri, hiszen mindkét néprajzi területen élt, de ugyanez volt a
berendezés Délvidék, Felvidék
vagy Somogy falvaiban is.
A szerző szeretettel és csodálattal
beszélt a magyar nép használati tárgyairól, sokszor szakrális jelképekkel teli varrottasairól, szőtteseiről,
amelyekkel jellegzetessé, otthonossá, széppé, kellemessé varázsolták a lakásokat. Valamikor, ha egy
Erdélyben élő városi ember vagy
falusi értelmiségi házába belépett
valaki, azonnal tudta, hogy kivel
van dolga, mert a mi népünkre jellemző szőttesek és varrottasok díszítették a lakást. Érthetetlen, miért
veszik át az emberek a jellegtelen,
egyenlakás mintát. A tanárnő felhívta a figyelmünket értékeink
megőrzésének fontosságára.
A könyv az Erdélyi Gondolat
Könyvkiadónál jelent meg. A rajzokat Asztalos Enikő készítette és
Báthory Katalin dolgozta át nyomtatásra.
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Élet a pszichiátrián

Rejtélyek nélkül

Lelkiismeretes munka, hivatás, újító
ötletek, összeforrott csapat, odaadás,
önzetlen támogatók… Talán már
ennyi elegendő ahhoz, hogy azok arcára is mosolyt csaljanak, akiktől az
emberek nagy része elhúzódik, közeledésüket ódzkodva fogadja, és legszívesebben
a
távolságtartást
választja.

Szer Pálosy Piroska

Kézimunka, tánc, sport, zene, ikonfestés,
sütés-főzés, könyvtár, kisállatkert a betegek
számára – a dicsőszentmártoni pszichiátrián
mindaz megtalálható, amivel a kórházi élet
egyhangúságából kizökkenthetik a beutaltakat. December elején adták át azt a közpon-

tot, ahová belépve az otthon hangulatát
idézhetik fel azok, akiknek emlékezetében él
még a családi otthon. A városi kórház udvarán lévő pszichiátrián kezelt betegek számára
ergoterápia-központot hoztak létre helyi vállalkozók támogatásával, nemrég nyolcvan új
matracot is kaptak adományba külföldi támogatóktól, és ígéret van újabb adományokra,
melyek a beruházások egyetlen biztos finanszírozási forrását jelentik. A pszichiátrián háromszázhúsz beteget kezelnek, közülük
kétszáz krónikus és száz akut. „Ilyen intézmény nincs sok az országban, a beutaltak
közül egyesek több mint ötven éve állandó
lakói az intézetnek, mi etetjük, kezeljük,
majd mi temetjük el őket, hisz sokuknak
nincs vagy nem akar tudni róluk a családja”
– mondta Megheşan Zsuzsanna, a városi kórház menedzsere, akinek szívügye a pszichiátriára beutaltak
sorsa. Ezért tartotta
fontosnak egy olyan központ létrehozását,
ahol különböző tevékenységekkel kikapcsolódhatnak a betegek. A leromlott állagú pincehelyiséget önerőből felújították, és
barátságos relaxációs központot alakítottak
ki, ahol könyvtárat rendeztek be, ezenkívül
konditermet, kézügyesség-fejlesztő tevékenységek számára különböző kellékekkel
felszerelt helyiséget. Konyha is van, ahol felügyelet mellett süthetnek-főzhetnek a betegek, illetve relaxációs szoba plazmatévével,
vadonatúj bútorzattal, pianínóval, de a kis-

állatkert sem hiányzik papagájjal, gyémántgerlicével, nyuszikkal, teknősökkel, amelyeket a betegek gondoznak.
Közös gulyásozás
A dicsőszentmártoni pszichiátria ergoterápia-központjában látogatásunkkor épp húsvétra hangoló tevékenységek zajlottak, de
amint a betegek elmondták, tartottak már
táncdélutánt is, a művészi előadóesten pedig
könnyet csalt szemükbe a meghívott gyermek
előadó zongorajátéka. „Gulyást főztünk és
meghívtuk az igazgatónőt, aki leült és velünk
evett, de zakuszkát és savanyúságot is tettünk
el, a kórháztól kapunk hozzávalókat” –
mondja egyik kézimunkázó, akiről nem is
gondolná a kívülálló, hogy pszichiátriai kezelésre szorul. „Olyan jól érezzük itt magunk,

mintha tizenegy csillagos szállodában lennénk, nem is kórházban, hanem üdülőhelyen.
Naponta kétszer zuhanyozhatunk, ha kedvünk tartja, főzhetünk-süthetünk is a konyhában.
Egészségügyi
asszisztensként
dolgoztam, így elmondhatom, hogy a higiénia szempontjából és az, ahogyan a betegekkel itt bánnak, példa nélküli. Jobb, mint
otthon, ahol egy halomnyi házimunka várna”
– mondta huncut nevetéssel, mintegy önmagát biztatva egyik beutalt, majd folytatta

aprólékos munkáját, a papír virágszirmok készítését. „A legnagyobb meglepetés számomra a magyar pap látogatása volt és a
zongoraest. Olyan szépen imádkozott, a lelkünkhöz beszélt, mindkét alkalommal sírtunk” – mondta asztaltársa, aki öt éve az
intézmény lakója.
Emberibb bánásmód
Tavaly májusban az ENSZ emberjogi szervezete több romániai pszichiátriai intézetben
is vizsgálódott, ezt az egészségügyi minisztérium próbálta titokban tartani, ennek ellenére sajtóforrásokból kiszivárogtak a hírek.
Az országot az Európai Bizottság Emberjogi
Szervezete azt követően ítélte el, hogy nyilvánosságra került, milyen embertelen körülmények között tartják a Dolj megyei Poiana
Mare településen lévő intézetben kezelt betegeket, és az, hogy 2003-ban nyolcvan beutalt
hunyt el gyanús körülmények között.
Emlékezetemből kitörölhetetlen marad a
kényszerzubbonyban a „sárga ház” ablakaiból ordítozó elmebetegek látványa. Legtöbbször azért kiabáltak, hogy segítséget kérjenek
a látogatóktól, ezért pedig verést kaptak az
akkori ápolóktól, akiket sokszor a bámészkodók jelenléte sem zavart. Borsódzott a hátunk, ha gyerekként arra jártunk, mégis
sokszor vitt arrafele a kíváncsiság, főleg vasárnaponként, amikor kórházi látogatás
címén tárva volt a nagykapu.
– Nagyon sok negatív példáról hallani és
olvasni az ország pszichiátriai intézményei-

Működik a romaközpont Makfalván

Hivatalosan is birtokba vették
a makfalvi roma gyerekek azt
az épületet, amelyet számukra javíttatott fel és rendezett be az önkormányzat.

Gligor Róbert László

A makfalvi önkormányzat 2014ben sikeresen pályázott a helyi
roma közösség számára létrehozandó közösségi központra. A községvezetés az egykori helyi
kultúrotthon épületét szánta erre a
célra. A kivitelező kiválasztására
kiírt közbeszerzési eljárást tavaly
októberben véglegesítették, a nyertes vállalkozó ezután láthatott hozzá
az épület felújításához. Hogy a rendelkezésre álló összegből minél

többet tudjanak a célcsoportra fordítani, az önkormányzat önrészként
faanyagot biztosított a tetőzet újjáépítésére. Az épület felújítását nemrég fejezték be, néhány napja
hivatalosan is átadták a roma gyerekeknek – tudtuk meg Vass Imre
polgármestertől.
Az épületben két osztályterem áll
a gyerekek rendelkezésére, akik
délutáni oktatásban részesülnek,
egy jól felszerelt ebédlőben meleg
ebédet is kapnak, továbbá mosdók
és mosógép áll rendekezésükre. A
következő napokban burkolni fogják a megújult épület erkélyét, rendezik és befüvesítik az udvart,
járófelületet alakítanak ki és bekerítik az ingatlant.

Fotó: Nagy Tibor

ben uralkodó embertelen körülményekről. Mi
a helyzet most a dicsői zárt osztályon? Tartanak-e ágyhoz kötözött beteget, aki önmagára, társaira vagy környezetére veszélyes?
– tettem fel a kérdést az ergoterápiáról való
távozásunk közben az intézmény vezetőjének.
– Hogy mit???! – kiáltott fel csodálkozva.
– Most azonnal megyünk, megmutatom, hányan vannak megkötözve.
– Háát, nem is tudom, talán majd egy következő alkalommal – válaszoltam, és közben
néztem a fotós kollégát, akinek hozzám hasonlóan nem akaródzott belépni.
Zárt osztály helyett megfigyelés
– Nem, nem, azonnal megmutatom, milyen a zárt osztály most. Valójában nem zárt
osztálynak nevezzük, hanem megfigyelési,
követési és kezelési részlegnek, így már a
hangzása sem a régi – mondta, és határozott
léptekkel vette arrafele az irányt.
És valóban, zárt ajtót vagy krízisszobában
elkülönített, tomboló beteget legalábbis nem
láttunk, nem hallottunk. Egy nagy teremben
asztal körül ültek, beszélgettek, tévét néztek,
vagy csak az ebédre vártak. Amint beléptünk,
kíváncsian szemlélődő tömeg fogadott, egyesek az igazgatónőhöz siettek őt köszönteni és
megkérdezni, hogy kik a kísérői? Meg kell-e
védeniük tőlünk? Zsuzsanna az aggódókat
megnyugtatta afelől, hogy nem vagyunk
rossz emberek, hanem barátok, akik látogatóba érkeztek, így az a két-három „önkéntes
testőr” is megnyugodott, egyesek kézfogással
üdvözöltek, mások udvariasan be is mutatkoztak.
Az intézményvezetőtől megtudtuk, hogy
káros hatásai miatt az elektrosokk-kezelést
sem alkalmazzák már. „A betegek ha azt
érzik, hogy emberszámba vesszük őket, a
saját színvonalukra lehajolva megtaláljuk a
megfelelő hangnemet, a személyzet pedig segíteni akar rajtuk és nem felsőbbrendűségét
éreztetni a beutaltakkal, békésen tudnak élni.
Nálunk megszűnt az ágyhoz láncolás vagy
kikötözés, a kényszerzubbony, mindaz, amivel úgysem lehetett eredményt elérni, csupán
kimerítették az emberkínzás tényét, amint azt
egyes riportokban rejtett kamerával készített
felvételeken bemutatták. Egyébként legtöbben olyanok, akár a gyerekek, a gondoskodó
szeretetet, figyelmet hűséggel, ragaszkodással hálálják meg” – összegzett a kórház menedzsere.

A projekt értéke 200 ezer euró, az önkormányzat működteti a gyeennek 85%-át a Norvég Alap, a rekek oktatási programját, ebédet és
A projekt a faluban élő „vízen fennmaradó részt a román kormány fűtést biztosít az itt tanulók szátúli” roma közösség társadalmi be- biztosította. A következő években mára.
illeszkedését célozza meg. A felnőttek számára már ács- és
asztalosszakmák megtanulásáraszerveztek tanfolyamot, hogy segítsék
érvényesülésüket
a
munkaerőpiacon, a gyerekeknek, fiataloknak egészségügyi oktatási
programot szerveztek, mosószert és
tisztálkodási csomagot osztottak,
hogy rászoktassák őket a személyi
higiéniára. A következő időszakban
25-30 gyerek az ingatlanban délutáni felzárkóztató oktatásban részesül Kalusi Kálmán felügyelete
alatt, és a roma gyerekek mellett ide
költözik az iskolában már működő
délutáni oktatás is.
A régi kultúrotthont újították fel a roma közösség felzárkóztatására Fotó: Gligor Róbert László
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Fájó kimondani, de ez a realitás –
lehangoló vélemények
a portugál–magyar (3-0) után
Szerkeszti: Farczádi Attila

Szalai Ádám szerint fájó kimondani, de ez a 3-0-s vereség a realitás
a magyar labdarúgó-válogatott számára az Európa-bajnok Portugália
vendégeként.
„Nehéz most mit mondani. Idejöttünk az Európa-bajnokhoz, és
simán kikaptunk. Sajnos, ennyivel
jobbak. Egyelőre nem tudok a pozitívumokra gondolni” – mondta csalódottan a Hoffenheim csatára.
Kalmár Zsolt viszont látott olyan
dolgokat, amelyeket sikerült megvalósítania a csapatnak. Szerinte helyenként sikerült jól megtartani a
labdát és kihozni a hátsó harmadból. Úgy vélte, a legnagyobb prob-

léma az volt, hogy nem tudták végigvinni az akciókat.
„Sok kidolgozott helyzetük nekik
sem volt, de azt a keveset kiválóan
kihasználták. Ha egy pici területet
kapnak, máris életveszélyes támadásokat tudnak vezetni” – beszélt a
riválisról Kalmár.
Gulácsi Péter többek között arról
beszélt, hogy az első gólnál tehetetlen volt, a másodiknál Cristiano Ronaldo takarásból lőtte el a labdát,
viszont a harmadik találatnál úgy
érezte, hibázott, mivel az ő oldalára
érkezett a Real Madrid szélsőjének
szabadrúgása, de egy lépést tett befelé, amiatt nem érte el a labdát.
A Leipzig kapusa nem kívánt a

világbajnoki selejtezőcsoport állásával foglalkozni, mert úgy vélte,
jelen helyzetben – a százszázalékos
éllovas svájciak nyolc, a portugálok
pedig öt ponttal előzik meg a magyarokat „féltávnál” – lépésről lépésre kell haladni. „Elsőként nyerni
kell júniusban Andorrában, aztán
meglátjuk, a többi eredmény hogyan alakul” – mondta Gulácsi.
Gyurcsó Ádám úgy érezte, nem
volt sokkal jobb a portugál válogatott, de minden egyes hibát kegyetlenül kihasznál, ezért a világ egyik
legjobbja.
„Csalódottak vagyunk, de fontos
látni, hogy elsősorban a pálya
utolsó harmadában nem tudtunk jól
játszani, azaz nem jutottunk el a befejezésekig. Mindent megtettünk, a
labdát sikerült jól megtartanunk, de
az utolsó passzok nem sikerültek.
Ennek egyik oka, hogy a mi játékosaink nem topligákban játszanak, és
azért volt kevesebb lehetőségünk,
mert világklasszis csapat ellen játszottunk, nem azért, mert kevesebb
támadó szellemű futballista volt pályán. A második félidőt jól kezdtük,
később viszont ismét láthattuk a különbséget a két gárda között, a portugálok
magasabb
szintet

Leiskolázta Portugália Magyarországot

A portugál Cristiano Ronaldo (k), valamint Bese Barnabás (b) és Lang Ádám a Portugália –
Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzésen a lisszaboni Luz Stadionban 2017.
március 25-én.
MTI Fotó: Illyés Tibor

A magyar labdarúgó-válogatott
3-0-ra kikapott az Európa-bajnok
Portugália vendégeként világbajnoki selejtezőmérkőzésen. Bernd
Storck szövetségi kapitány csapatának ezzel nagyon megcsappant a kijutási esélye a 2018-as oroszországi
vb-re, mert a pótselejtezőt érő második helyen álló riválisa ötpontos
előnyre tett szert, míg a csoportelső
Svájc öt fordulót követően továbbra
is százszázalékos. A magyarok a
mostani kudarccal továbbra is nyeretlenek Portugália ellen, négy döntetlen mellett ez volt a nyolcadik
vereségük, ráadásul sorozatban harmadszor kaptak ki 3-0-ra Portugáliában, ahol 1956 óta gólt sem
szereztek.
Jó hangulat uralkodott a Fény
Stadionjában a mérkőzés előtt, a
hazai drukkerek kifeszítettek egy

12-es számú portugál mezt, míg a
magyar szurkolók „Fehér Miklós,
sosem feledünk” drapéria mögött
biztatták kedvenceiket.
A találkozó óvatos futballal kezdődött, egyik csapat sem esett neki
a másiknak. Ha már a pályán látottak nem szórakoztatták a publikumot, akkor az mexikói hullámzással
szórakoztatta saját magát. Az első
negyedóra egyetlen izgalmas szituációja az volt, amikor Cristiano Ronaldo 24 méterről szabadrúgáshoz
készülődhetett, de lövése a sorfalról
szögletre vágódott.
Később sem fokozódott az iram,
a portugálok technikai fölénye
mindössze abban nyilvánult meg,
hogy játékosai kevesebb hibával járatták a labdát. Az első komoly lehetőségre a félidő derekáig kellett
várni, amikor a Real Madrid aranylabdás támadója öt méterről fejelhe-

tett, de egy méterrel eltévesztette a
jobb sarkot. A magyarok továbbra
sem tudták befejezni akcióikat, míg
a portugálok következő alkalommal
már nem hibáztak: Guerreiro bal oldali beadásáról a teljes magyar védelem lemaradt, így André Silvának
könnyű dolga volt.
Bernd Storck csapatát érezhetően
megfogta a bekapott találat, még
kevesebb ideig tudta megtartani a
labdát, ráadásul Cristiano Ronaldo
is megmutatta klasszisát, amikor 17
méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.
A szünetig hátralévő időben sok
dolga volt a magyar védelemnek, s
bár akadtak hibái, megúszta újabb
gól nélkül, de az Európa-bajnok így
is megnyugtató előnnyel vonulhatott az öltözőbe.
A folytatásban az első pillanattól
érezhető volt, hogy a hazaiak már
nem erőltetik annyira a támadásokat. A magyar akciók is valamelyest
bátrabbak voltak, de komoly helyzet így sem alakult ki Rui Patrício
kapuja előtt. A szórványos portugál
megindulások viszont továbbra is
góllal kecsegtettek, de mind a magyar védelem, mind Gulácsi magabiztos volt ebben a periódusban.
A fokozatosan ismét egyre nagyobb fölényben futballozó portugálok Ronaldo szabadrúgásból
szerzett góljával tették magabiztossá sikerüket. A Real sztárja a két
csapat 3-3-ra végződött Eb-csoportmeccsén is duplázott. Ezt követően
nem maradt nyitott kérdés, mindkét
gárda a hármas sípszót várta, bár a
hazaiaknak akadt még egy-két – kihasználatlanul maradt – lehetőségük. Persze, küzdelem volt a
pályán, de alapvetően érezhető volt,
hogy formalitás a mérkőzés hátralévő része, mert a magyar válogatott
a 90 perc során egyáltalán nem jelentett veszélyt a portugál kapura.
A magyar válogatott legközelebb
június 5-én Oroszországot fogadja
barátságos mérkőzésen, majd négy
nappal később Andorra vendége
lesz vb-selejtezőn.

A portugál William Carvalho (b) és Gera Zoltán (k) a Portugália – Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzésen a lisszaboni Luz Stadionban 2017. március 25-én.
MTI Fotó: Illyés Tibor

képviselnek. Tanulnunk kell ezekből a meccsekből” – értékelt Bernd
Storck szövetségi kapitány, aki hozzátette, a játékosoknak azt mondta,
emelt fővel hagyhatják el a stadiont.
Kollégája, Fernando Santos a
csoportállásról udvariaskodva úgy
vélekedett, nem szabad még leírni a
magyarokat a kijutásra esélyes csapatok közül, hiába kerültek most jelentős
hátrányba.
„Mindig
meglepetést okoz, ha az ellenfél

más felállásban lép pályára, de úgy
érzem, jól reagáltunk. Eleinte gondunk volt a középpályán, a széleken
nem találtuk a területet, de ezt sikerült áthidalni. A rövid időn belül
szerzett két gól jelentősen megkönnyítette a dolgunkat. A második
félidőben ismét hadrendet váltottak
a magyarok, ehhez megint alkalmazkodnunk kellett az elején, amikor ez sikerült, a harmadik találat
mindent eldöntött.”

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-vb-selejtező mérkőzés, B csoport, 5. forduló: Portugália –
Magyarország 3-0 (2-0)
Lisszabon, Estádio da Luz, 57.816 néző, vezette: Szymon Marciniak (lengyel).
Gólszerzők:
1-0: Silva (32.) – Ronaldo indította a tizenhatos bal oldalán Guerreirót, aki a
magyar védők mögött tökéletesen passzolt középre, a hosszú oldalon érkező
André Silvának öt méterről könnyű dolga volt, csak a kapuba kellett passzolnia.
Ronaldo (38.) – Gomes készítette le a labdát lövésre Ronaldónak, aki 17 méterről nem hibázta el a jobb alsó sarkot.
Ronaldo (65.) – a tizenhatos előterében bal oldalról végezhetett el szabadrúgást Ronaldo, aki hajszálpontosan kilőtte a bal alsó sarkot (3-0).
Sárga lap: Dzsudzsák (61.), Gera (76.), Kádár (83.).
Portugália: Rui Patrício – Cérdic, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro –
Joao Mário (83. Joao Moutinho), William Carvalho, André Gomes (86. Pizzi) –
Ricardo Quaresma, André Silva (67. Bernardo Silva), Cristiano Ronaldo
Magyarország: Gulácsi Péter – Bese Barnabás, Kádár Tamás, Vinícius Paulo,
Lang Ádám (46. Lovrencsics Gergő), Korhut Mihály – Dzsudzsák Balázs, Nagy
Ádám, Gera Zoltán (86. Pintér Ádám), Gyurcsó Ádám (69. Kalmár Zsolt) – Szalai
Ádám.
A csoport másik két eredménye: Andorra – Feröer-szigetek 0-0, Svájc – Lettország 1-0.
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Eredményjelző

A 2018-as labdarúgó-vb-selejtező pénteki és szombati eredményei (5. forduló):
* A csoport: Svédország – Fehéroroszország 4-0, Bulgária – Hollandia 2-0,
Luxemburg – Franciaország 1-3. Ranglista: 1. Franciaország 13 pont, 2. Svédország 10, 3. Bulgária 9, 4. Hollandia 7, 5. Fehéroroszország 2, 6. Luxemburg 1.
* D csoport: Grúzia – Szerbia 1-3, Ausztria – Moldova 2-0, Írország – Wales 00. Az állás: 1. Szerbia 11 pont, 2. Írország 11, 3. Wales 7, 4. Ausztria 7, 5. Grúzia
2, 6. Moldova 1.
* G csoport: Olaszország – Albánia 2-0, Liechtenstein – Macedónia 0-3, Spanyolország – Izrael 4-1. Ranglista: 1. Spanyolország 13 pont, 2. Olaszország
13, 3. Izrael 9, 4. Albánia 6, 5. Macedónia 3, 6. Liechtenstein 0.
* H csoport: Bosznia-Hercegovina – Gibraltár 5-0, Ciprus – Észtország 0-0,
Belgium – Görögország 1-1. Az állás: 1. Belgium 13 pont, 2. Görögország 11, 3.
Bosznia-Hercegovina 10, 4. Ciprus 4, 5. Észtország 4, 6. Gibraltár 0.
* I csoport: Törökország – Finnország 2-0, Horvátország – Ukrajna 1-0, Koszovó – Izland 1-2. Ranglista: 1. Horvátország 13 pont, 2. Izland 10, 3. Ukrajna
8, 4. Törökország 8, 5. Finnország 1, 6. Koszovó 1.

Hat hónapra kidőlt az ír Seamus Coleman

A portugál Cristiano Ronaldo (b2) és Dzsudzsák Balázs (j2) kezet fog, balra Kalmár Zsolt a
Portugália – Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzés végén.
MTI Fotó: Illyés Tibor
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Várhatóan hat hónapot kell kihagynia Seamus Colemannek, aki az Írország – Wales labdarúgó-világbajnoki
selejtezőn szenvedett kettős lábszárcsonttörést. Az Everton ír hátvédjével szemben Neil Taylor szabálytalankodott a gól nélküli döntetlenre végződött találkozó 69. percében úgy, hogy a védőnek a sípcsontja és a szárkapocscsontja is eltörött a jobb lábában. A The Telegraph című brit lap információi szerint Colemant – akit
hordágyon, nagy fájdalmak közepette, oxigénmaszkra kötve vittek le a pályáról – már szombat reggel megműtötték, ezt követően kezdődhet a rehabilitációja.
Taylor rögtön az eset után elnézést kért tettéért Seamus Colemantől és az egész ír kispadtól. A walesiek
szövetségi kapitánya, Chris Coleman – aki csak névrokona a sérült labdarúgónak – a találkozó után védelmébe
vette játékosát: elmondta, Taylor „nem az a fajta labdarúgó”, aki szándékosan sérülést akarna okozni az ellenfélnek.

8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT ________________________________________________ 2017. március 27., hétfő

Perelné a marosvásárhelyi rohammentő szolgálat a Concordia Chiajnát?
Megszólalt az orvos, aki az ASA elleni mérkőzésen ellátta Bărboianu sérülését

Pontosította a Ştefan Bărboianu
sérülését ellátó orvos, mi történt az
ASA – Chiajna 1. ligás labdarúgómérkőzésen (2-1) pórult járt játékossal. A vendégek szóvá tették,
hogy futballistájuk nagyon későre
részesült ellátásban, amelynek a mikéntjét is kifogásolták. Az elsősegélyért felelő szakember pontról
pontra ismertette az eseményeket,
az általa képviselt intézményben
közben felháborodást keltettek a
Concordia klub képviselőinek a
nyilatkozatai, amelyek rontják jó
hírüket, ezért a jogorvoslat lehetőségét is felvetették.
„Úgy bántak vele, mint egy
kutyával”
„A marosvásárhelyi rohammentő
szolgálat az ország legnevesebb elsősegélynyújtó intézménye, és nagyon rosszulesett nekik, amit a
Concordia Chiajna vezetői állítottak
Ştefan Bărboianu ellátásáról – nyilatkozta az ASA klubigazgatója,
Cristian Chertes a DigiSport TVben. – Ezért be akarják perelni a
klubot. Százszázalékos biztonsággal állítom, hogy két autó volt a stadionnál, és mindkét autónak saját
elsősegélynyújtó csapata volt. Nem
tudom, pontosan mi az eljárás, ha
egy játékos megsérül, és kiviszik a
pályáról, de emberileg mindent
megtettünk az érdekében, amit lehetett.”
Ştefan Bărboianu az ASA – Chiajna (2-1) mérkőzés 73. percében
sérült le, amikor a vendégkapus,
Cristian Bălgrădean rosszul jött ki
egy beadásra, és ütközött csapattársával, valamint a marosvásárhelyiek
támadójával,
Andrei
Ciolacuval. (A történtek nyomán

Bălgrădean megkapta második
sárga lapját és vele a pirosat, a játékvezető pedig büntetőt ítélt, amelyet azonban Gheorghe Mureşan
elhibázott.) A Concordia hátvédje
keresztszalag-szakadást szenvedett,
de csak 45 perccel a sérülése után
került kórházba, mintegy félórát a
mentőautóban volt kénytelen várakozni, amíg elszállították – legalábbis ezt állították klubja
képviselői, akik szerint a játékossal
úgy bántak, mint egy kutyával.
„Miután tíz percet az iszapos pályán
feküdt az esőben, benyomták egy
mentőkocsiba, és ott felejtették a
meccs végéig a sötétben. A stadionból a kórházba szállították, ott
ugyanolyan bánásmódban részesült.
Még fájdalomcsillapítót sem tudtak
adni neki. Végül úgy döntöttünk,
hogy Craiovára megyünk, mert ki
tudja, Marosvásárhelyen mi történhetett volna” – mondta egy játékosközelálló
személy
a
hoz
DigiSportnak.
Hol volt a csapatorvos?
A rohammentő szolgálat helyszínen tartózkodó orvosa ezzel szemben azt állítja, vele kezdetben nem
közölték, hogy ellátásra szorult személy van a mentőkocsiban. „Amikor a sofőr telefonált, természetesen
azonnal odamentem. Kb. 3 perc
alatt értem oda. A pácienst talán a
mérkőzés 73. percében rúgták meg,
3-4 perc alatt került az autóba.
Amint odaértem, azonnal megvizsgáltam. Amint megbizonyosodtam,
hogy milyen fokú sürgősségről van
szó, és csak sajgó térde szorul ellátásra, hívtam az 112-es segélykérőt,
hogy küldjenek másik mentőcsapatot. Közben megtudakoltam, meny-

nyi van még hátra a mérkőzésből.
Kiderült, hogy két perc, ezért már
nem volt értelme, hogy újabb mentős csapat jöjjön a pályára. Természetesen ha életveszélyről van szó,
például leáll egy ember szíve, megállítják a mérkőzést, és azonnal indulunk a kórházba” – mondta dr.
Oana Mateş a Digi24 televíziónak.
Az orvos szerint a játékos első
körben megtagadta, hogy a sürgősségire vigyék, meggyőző munkát
kellett folytasson, hogy beleegyezzen. Fájdalomcsillapítót sem akart
bevenni. „Helyesen jártam el.
Egyetlen dolog zavart, hogy nem
értesítettek azonnal, hogy kórházi
ápolásra szoruló beteg van az autóban. A csapatorvos nem volt a játékossal, egy masszőrt találtam
mellette. A futballista ráadásul nem
akart kórházba menni, emiatt is késlekedtünk. Az öltözőbe kérte magát,
hogy mosakodjon meg. Nem vihetem el a kórházba a beteget az akarata ellenére, beleegyezése nélkül!
Nem lehet a beteget megfogni és
bedobni az autóba, mint egy zsák
krumplit azzal, hogy gyerünk a kórházba! Nem lehet elszállítani a pácienst, ha nem tudjuk, milyen
sérülései vannak. Ha lábával van
gond, nem lehet szállítani, ha nem
tettük merevítőbe.”
Dr. Oana Mateş szerint az ASA –
Concordia mérkőzésen két rohammentős csoport volt a stadionban,
egyik a játékosok, másik a közönség ellátásáért felelt. „Minden
meccsen ez a szabály. Ha valami
történik, valakit el kell szállítani,
hívni kell az 112-t, hogy jöjjön még
egy csapat. A vendégek orvosa a
végén odajött, hogy miért nem szál-

Ionuţ Chirilă az ASA új edzője
Adrian Falub nemet mondott, viszont már az első körben esélyesnek
nevezett Ionuţ Chirilă elfogadta az ASA ajánlatát, így ő az 1. ligás labdarúgó-bajnokságban szereplő alakulat új edzője. Az 51 éves szakember
aláírta szerződését, és máris munkába állt. Pályafutása során a Bukaresti
Electromagnetica, az Unirea Focşani, a Petrozsényi Jiul, az Aradi UTA,
a Concordia Chiajna, valamint a Jászvásári CSMS edzője volt.

lították el még a játékosukat, közben az már a kórházban volt. Megjegyzem, még voltam meccsen, a
csapatorvos minden esetben a bajba
került játékos mellett kell legyen, és
ha sürgősség van, azonnal szól. Ezúttal ez nem történt meg, az orvosuk nem volt a játékossal, a
masszőrjük gondoskodott róla.
Gondoljanak bele, a játékos a 73.
percben sérült meg. A 90. percben
vége lett, indultunk. 15 perc… a páciens nagyon hamar a kórházban
volt. Nem értem, miért voltak a
chiajnaiak annyira…”

Szászrégen: kimaradt a kihagyhatatlan, oda a 2 pont!

Szabó Antal-Lóránd

A 19. játéknapon érdekfeszítő találkozóra volt kilátás a hegedűk városában, hiszen a házigazdák és a
Nemeszsuki Unirea immár évek
óta jó színvonalú, ádáz összecsapásokat vív. Ezúttal sem történt másképp.
Az első félidőt leginkább a kiegyensúlyozottság jellemezte. Noha
a játék nívójára és iramára nem lehetett panasz, a gólszerzési lehetőségek száma elenyésző volt, s
zömében jelentéktelen. A mérkőzés
első helyzete a vendégcsapat nevéhez fűződött, a 8. percben Bucur 22
méteres, erős lövése kevéssel elkerülte Husar kapuját. A házigazdák
első alkalommal a 14. percben sodorták veszélybe Ticrea kapuját:
ekkor Marian Pop mintegy 20 méteres lövését a vendégek hálóőre
kitűnő reflexszel szögletre mentette. A 27. percben Murar újabb lövéssel próbálkozott, ám a
középpályás kísérlete erőtlenre sikeredett, így Ticrea könnyedén hárított. Az első játékrész közepétől
az Avântul valamivel többet kezdeményezett, ám képtelennek bizonyult feltörni Adrian Iencsi
tanítványainak higgadt és magas
labdarúgókból álló védőfalát. A
szászrégeniek legnagyobb első félidei gólhelyzetét a 30. percben
jegyezhettük: ekkor Murar remek
bal oldali beívelését követően
Gliga 6 méterről, kissé kényelmetlen szögből mellébólintott. A vendégek jó replikát nyújtottak,
lendületesen támadtak és tetszetősen adogattak. A 39. percben az
egyik gyors iramú ellentámadás
során Dan G. révén közel álltak a
vezetés megszerzéséhez, ám ő a
büntetőterület jobb oldaláról kevéssel a kapu fölé lőtt. Az első félidő
hosszabbításában Hasnaş távoli lö-

vését a vendégek kapusa magabiztosan védte (45+1.).
Szünet után a találkozó megélénkült, ennélfogva megjelentek
az említésre méltó gólszerzési lehetőségek és a látványosság, ami
az első játékrészből eléggé hiányzott.
A 47. percben Sîplăcan veszélyesen ívelt egy jobb oldali szögletből Ticrea kapujának irányába, ám
a portás résen volt, s körülményesen ugyan, de sikerült kiöklöznie a
pöttyöst. Négy perccel később az
Avântul ismételten veszélyeztetett,
Murar közel 25 méterről mesterien
végzett el egy szabadrúgást, ám a
játékszer a bal alsó kapufával találkozott! A nemeszsukiak szinte
azonnal válaszoltak, s az 53. percben Dan 17 méteres, remekül helyezett lövése a bal alsó kapufa
tövénél csattant! Néhány perc erejéig az Unirea kezdeményezett, s a
65. percben Pintea mintegy 35 méteres, első látásra veszélytelennek
tűnő lövése a keresztléccel találkozott! A 68. percben a Marosvásárhelyi ASA-tól frissen leigazolt
Feketics Norbert eléggé jó szögből
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kevéssel mellélőtt, majd hat perc
elteltével ugyanő remekül kanyarított be egy bal oldali szabadrúgást,
amit a jó ütemben érkező Hasnaş
közelről föléfejelt. A 79. percben
Murar a büntetőterület bal oldaláról
kevéssel ugyan, de mellélőtt. A 86.
percben a nemeszsuki gárda hatalmas helyzetet puskázott el: ekkor
Brumă a bal szélről elvégzett szabadrúgását követően a labda Bu-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 19. forduló: Szászrégeni Avântul –
Nemeszsuki Unirea 0-0
Szászrégen, Avântul pálya, mintegy 350 néző. Vezette: Robert
Schröder (Suceava) – középen, Pavel Cojocaru, Claudiu Osmache
(mindketten Brassó) – partjelzők. Ellenőr: Petrişor Chiriţescu (Zernyest), Székely Zoltán (Nagybánya).
Szászrégeni Avântul: Husar – Truţa, Hasnaş, Merdariu, Sîplăcan,
Gliga, Pop M. (80. Fülöp A.), Sbârcea (71. Ghirca), Murar, Pădurariu
(61. Feketics N.), Rus (85. Dézsi L.).
Nemeszsuki Unirea: Ticrea – Gîţ, Pintea, Trăistar (58. Pop A.),
Tankó, Covaciu (64. Cubleşan), Şut, Bucur, Brumă, Dan G.(58. Maximilian), Bányai.
További eredmények a 19. fordulóból: Kudzsir – Fugyivásárhely
3-1, Beszterce – Zilah 1-3, Medgyesi Gaz Metan II – Marosvásárhelyi ASA II 5-2, Sülelmed – Lénárdfalva 0-0, Dés – Kolozsvári Sănătatea 1-1, Pusztadaróc – Nagyszeben 1-3.
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curhoz került, aki mintegy 7-8 méterről nem tudott túljárni Husar
eszén, az egyedül hagyott szászrégeni hálóőr hatalmas bravúrral hárított! A 90+5. percben, amikor már
a találkozó utolsó mozzanatainak
lehettünk szemtanúi az Avântul égbekiáltó gólhelyzetet hagyott ki:
ekkor Sîplăcan hajszálpontosan
végzett el egy jobb oldali szögletet,
Hasnaş alig fél méternyire a célterülettől egyedül találta magát az
üres kapuval és... nemes egyszerűséggel fölé emelt! Kimaradt a kihagyhatatlan
helyzet!
Nagy
valószínűség szerint szászrégeni
részről ez volt a tavaszi idény legnagyobb elpuskázott gólhelyzete!
A hármas sípszó elhangzása után a
pályáról lefele bandukoló, fiatal
Roberto Hasnaş arckifejezését
szemlélve azt kellett megállapítanunk, hogy a játékos minden bizonnyal nem is volt tudatában a
kihagyott szituáció nagyságának.
Mindent összevetve és összegezve a hajrában kihagyott óriási
gólhelyzet dacára, az összecsapás
végén született gól nélküli döntetlen igazságosnak könyvelhető el.

A prioritásokról
Dr. Oana Mateş nyolc éve dolgozik a sürgősségi ellátásban, és több
tíz mérkőzésen és sportrendezvényen biztosította korábban az
egészségügyi ellátást. Kijelentette:
a sürgősségi ellátás nem azt jelenti,
hogy a beteg mielőbb érjen a kórházba. „Elsődleges felmérni és stabilizálni
az
állapotát,
és
megállapítani, milyen jellegű ellátásra van szüksége. Az ő sérülését
zöld jelzéssel illettük, ez azt jelenti,
hogy nem állt fenn életveszély
esete” – mondta.
Eredményjelző
* 2. liga, 26. forduló: Afumaţi –
Călăraşi 1-2, Mioveni – Baloteşti
3-0, Brăila – Târgovişte 0-2, Nagyváradi Luceafărul – Tatrang 3-0,
Suceava – Râmnicu Vâlcea 3-0,
Sepsiszentgyörgy – Szatmárnémeti
3-1, Clinceni – Bukaresti Juventus
0-7. A Brassói FC – Temesvári Politehnica ASU mérkőzést ma 19
órai kezdettel rendezik. Ranglista:
1. Juventus 57, 2. Sepsiszentgyörgy 47, 3. Arad 45, 4. Brassó
45, 5. Mioveni 44, 6. Târgovişte
41, 7. Szatmárnémeti 41, 8. Călăraşi 31, 9. Brăila 31, 10. Luceafărul
30, 11.Suceava 30, 12. Afumaţi 28,
13. Clinceni 27, 14. Politehnica
ASU 24, 15. Baloteşti 23, 16.
Râmnicu Vâlcea 18, 17. Resicabánya 13, 18.Tatrang 9.
* 3. liga, I. csoport, 19. forduló:
Paşcani – Roman 4-3, Miroslava –
Vaslui 5-0, Szászhermány – Bákói
SC 3-0, Székelyudvarhely – Bákói
Aerostar 0-1, Valea Mărului – Lieşti 3-2, Galaci Metalosport – Barcarozsnyó 1-1, Chişcani –
Râmnicu Sărat 2-1. Az állás: 1.
Szászhermány 40, 2. Csíkszereda
40, 3. Miroslava 38, 4. Aerostar 34,
5. Vaslui 29, 6. Lieşti 27, 7. Roman
27, 8. Râmnicu Sărat 26, 9.Barcarozsnyó 22, 10. Metalosport 19, 11.
Valea Mărului 19, 12. Paşcani 16,
13. Chişcani 12, 14. Székelyudvarhely 12, 15. Bákói SC -28.
* 4. liga, 17. forduló: Marosvásárhelyi Atletic – Marosvásárhelyi
MSE 1-1, Maroroszfalu – Dános 61, Szováta – Nagysármás 1-1, Kutyfalva – Nyárádszereda 3-5,
Marosvásárhelyi Gaz Metan – Náznánfalva 2-1, Marosludas –
Ákosfalva 4-0, Nyárádtő – Marosvásárhelyi Juvenes 0-2. Ranglista:
1. Marosoroszfalu 37 pont, 2. Marosludas 36, 3. Juvenes 35, 4. Nyárádszereda 29, 5. MSE 26, 6. Gaz
Metan 25, 7. Erdőszentgyörgy 24,
8. Szováta 24, 9. Atletic 23, 10.
Nagysármás 18, 11. Nyárádtő 15,
12. Kutyfalva 15, 13. Dános 13, 14.
Náznánfalva 12, 15. Ákosfalva 8.
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Vereség Jászvásártól a helyosztó előtt

Bálint Zsombor
Kikapott a Marosvásárhelyi Sirius női kosárlabdacsapata a bajközépszakasz
utolsó
noki
fordulójában Jászvásáron. Az eredmény a csapatok táblázatban elfoglalt helyein már nem tudott
változtatni, azonban ugyanez a két
együttes két győzelemig tartó helyosztót játszik a hétvégétől, és ez a
kudarc némi aggodalmat kelt a sorozat előtt, különösen, hogy az
idényben a Sirius ötször nyert a
Jászvásári Poli ellen, és ez volt az
első veresége.
A mérkőzést gyakorlatilag a második harmad, annak is az első öt
perce döntötte el, amikor rövid pihenőszabadságot vett ki a marosvásárhelyi csapat, és 21-0-s
parciálist engedélyezett az ellenfélnek. Egy ekkora ajándékot pedig
még akkor is nehéz lett volna visszavenni, ha a marosvásárhelyi
csapat klasszissal jobb képességű,
ám nem az. Bár a csapatba visszatért a néhány mérkőzést sérülés
miatt kihagyó Gregory, ráadásul a
legeredményesebb pontdobó volt
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Kisgyörgy Evelin a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című sportműsorának meghívottja Kisgyörgy Evelin, a Marosvásárhelyi Bulldogs SK úszótanára, akivel Szucher Ervin a múlt hét
végi úszómaratonról beszélget.

Forma–1, Ausztrál Nagydíj:
Vettel nyerte az idénynyitó futamot

Ebben az idényben a Sirius ötször nyert a Jászvásári Poli ellen, ez volt az első kudarc. Képünk a március 5-ei összecsapáson, a ligeti sportcsarnokban készült, amikor a marosvásárhelyiek 62:57-re diadalmaskodtak. Fotó: Nagy Tibor

ezen a meccsen, Laudermill továbbra is hiányzott, McCune pedig
csak fizikailag volt jelen, így a Sirius gyakorlatilag két légióssal játszotta le a találkozót. Eközben a
négy jászvásári légiós közül ketten
fogtak ki nagyon jó napot.

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, középszakasz, alsóház 6. forduló: Jászvásári
Poli – Marosvásárhelyi Sirius 74-69 (14-23, 31-10, 15-24, 14-12)
Jászvásár, sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Alexandru Anica (Târgovişte),
Lavinia Gheorghe (Bukarest), Alexandru Nicolae (Bukarest). Ellenőr: Cristian
Vilcinschi (Bukarest).
Jászvásári Poli: Simmons 21, Aursulesei 20 (3), Jennings 18, Ciotir 6,
Adams 5 (1), Bermudez 4.
Sirius: Gregory 20, Robinson 18, Lovász 7 (1), Alina Pop 7 (1), Gál 6 (2),
McCune 4, Mészáros 3 (1), Radu 2, Bartha 2.
Női kosárlabda, középszakasz, felsőház, 10. forduló: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC – CSM Târgovişte 90:43, Kolozsvári U – Szatmárnémeti CSM 64-62,
Galaci Phoenix – Brassói Olimpia 92-73; alsóház, 6. forduló: Aradi ICIM –
CSBT Alexandria 79:50, Jászvásári Poli – Marosvásárhelyi Sirius 74-69.
A rájátszás első körének párosítása: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – CSBT
Alexandria, Kolozsvári U – Aradi ICIM, CSM Târgovişte – Szatmárnémeti CSM,
Brassói Olimpia – Galaci Phoenix. Helyosztó a 9-10. helyekért: Marosvásárhelyi Sirius – Jászvásári Poli.

Még ilyen körülmények között
is, hogy a nagyszünet után a házigazdák 16 pontra is elhúztak, a Sirius majdnem ledolgozta a
hátrányt. 66-66-nál egyenlített is,
azonban a végjáték ismét a Polinak
kedvezett.
A bajnokság a két csapatnak a 910. helyekért zajló helyosztó sorozattal ér véget, amely két
győzelemig tart. Az első felvonást
tegnap, lapzárta után a ligeti Sportcsarnokban rendezték.

Ma játszik
a Maros KK

A négyszees világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája
nyerte az idénynyitó Forma–1-es
Ausztrál Nagydíjat vasárnap. A 29
éves versenyzőnek ez volt pályafutása 43. futamgyőzelme, Melbourne-ben karrierje második diadalát
aratta, és először nyert a 2015. szeptember 20-án rendezett Szingapúri
Nagydíj óta. Vettel mögött a háromszoros vb-győztes Lewis Hamilton,
a Mercedes brit pilótája ért célba
másodikként, míg a dobogó alsó fokára csapattársa, a finn Valtteri Bottas állhatott fel.
A rajtnál Hamilton gond nélkül
megtartotta az első helyet, a második kockából induló Vettel pedig –
kis küzdelem után – elfordult az
első kanyarban Bottas előtt. Egy
kör után Hamilton, Vettel és Bottas
mögött Kimi Raikkönen (Ferrari),
Max Verstappen (Red Bull), Felipe
Massa (Williams) volt a sorrend az
első hat helyen.
Az élen Hamilton és Vettel között
zajlott a csata, hol az egyikük, hol a
másikuk körideje volt valamivel
jobb, majd a 17. körben Hamilton
autóján kerekeket cseréltek. Vettel
hét körrel később állt ki új abron-

csokért, és Hamilton elé tért vissza
a pályára.
A Ferrari német pilótája körről
körre növelte az előnyét az élen,
Hamiltonnak pedig idővel már arra
kellett figyelnie, hogy mögötte csapattársa, Bottas egyre inkább közelített hozzá.
A hazai közönség előtt szereplő
Daniel Ricciardo (Red Bull), aki
műszaki problémák miatt két kör
hátránnyal, a boxutcából vágott
neki a futamnak, feladta a versenyt.
A hajrá kezdetére állandósult a
különbség az első három helyezett
között, Vettel hét másodperccel vezetett Hamilton előtt, akit valamivel
több mint két másodperces lemaradással követett Bottas.
Az utolsó körökben az élmezőnyben már nem történt jelentős
változás, Vettel másfél év szünet
után nyert újra versenyt a Forma–1ben, ezzel azt is bizonyította, hogy
a Ferrari ebben az évben sokkal esélyesebb kihívója lesz az elmúlt
három évben világbajnok és egyeduralkodónak számító Mercedesnek.
A világbajnokság két hét múlva,
a Kínai Nagydíjjal folytatódik
Sanghajban.

A Maros Kosárlabdaklub craiovai vendégszereplése zárja a
férfi Nemzeti Liga hétvégi fordulóját a bajnokság középszakaszában. Az alsóházi összecsapást 18
órai kezdettel rendezik, és a DigiSport TV élőben közvetíti.

Román a világ legjobb kézilabdázója

A francia Nikola Karabatic és a
román Cristina Neagu lett 2016
legjobb kézilabdázója a nemzetközi szövetség (IHF) szavazásán.
Az IHF honlapjának beszámolója hangsúlyozza, hogy a 32 éves

Karabatic immár harmadszor végzett az élen. A Paris Saint-Germain
irányítója tavaly ezüstérmes lett a
francia válogatottal a Rio de Janeiró-i olimpián.
A montenegrói Buducnost Pod-

gorica bal átlövőjét, Cristina Neagut ugyancsak harmadik alkalommal választották meg a legjobbnak
a szurkolók és az újságírók. A nők
között három győri játékos is a jelöltek között volt, a norvég Nora
Mörk a második, a holland Nycke
Groot a harmadik, a szintén norvég Kari Aalvik Grimsbö pedig az
ötödik helyen végzett.
Az edzőknél Didier Dinart, a világbajnok francia férfiválogatott
szövetségi kapitánya győzött, aki
tavaly másodedzőként aktív szerepet vállalva ezüstérmet szerzett
csapatával a nyári játékokon. A női
kategóriában az izlandi Thorir
Hergeirsson, a norvégok kapitánya
lett az első, akit immár ötödször –
sorozatban harmadszor – választottak az év edzőjének.
A magyar női válogatott szövetségi kapitánya, a dán Kim Rasmussen – aki tavaly Bajnokok
Ligáját nyert a Bukaresti CSM
csapatával – negyedik lett.

Hatalmas öröm a ferraris táborban: Sebastian Vettel 2015. szeptember 20-a után újra nyert

Eredményjelző

Végeredmény, Ausztrál Nagydíj (58 kör, 307,574 km, a pontszerzők):
1. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:24:11.670 óra
2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 9.975 másodperc hátrány
3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 11.250 mp h.
4. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 22.393 mp h.
5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 28.827 mp h.
6. Felipe Massa (brazil, Williams) 1:23.386 perc h.
7. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1 kör h.
8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro Rosso) 1 kör h.
9. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 1 kör h.
10. Esteban Ocon (francia, Force India) 1 kör h.
leggyorsabb kör: Räikkönen, 57. kör, 1:26.538 perc
pole pozíció: Hamilton
A vb-pontversenyek állása 1 futam után (még 19 van hátra):
* pilóták: 1. Vettel 25 pont, 2. Hamilton 18, 3. Bottas 15, 4. Räikkönen 12, 5.
Verstappen 10, 6. Massa 8, 7. Perez 6, 8. Sainz 4, 9. Kvjat 2, 10. Ocon 1
* csapatok: 1. Ferrari 37 pont, 2. Mercedes 33, 3. Red Bull 10, 4. Williams 8, 5.
Force India 7, 6. Toro Rosso 6

Férfivízilabda-Eurokupa: nagyváradi sikerével közel a kupagyőzelemhez az FTC

Cristina Neagut harmadszor nevesítették

A Ferencváros férfivízilabda-csapata
fölényesen, 12-6-ra nyert Nagyváradon az Eurokupa döntőjének szerdai
első mérkőzésén. A zöld-fehérek
szinte tökéletesen védekeztek, támadásban pedig igazi csapatmunkát mutattak be, a gólokon kilenc játékos
osztozott.

Az április 5-én sorra kerülő visszavágót így
jelentős előnnyel várja a Ferencváros, amely
19 esztendő elteltével emelhet magasba európai kupatrófeát azután, hogy 1998-ban a KEKben diadalmaskodott. Egy évvel korábban, az
Eurokupa elődjének számító LEN Kupa döntőjében alulmaradt az Újpesttel szemben.

Gyakorlatilag tökéletes első negyedet produkált a Ferencváros annak ellenére, hogy a
várakozásoknak megfelelően a hazai csapat
több labda nélküli kiállítást is kapott. A magyarok kapuját védő Vogel Somának az első
nyolc percben még komoly bravúrt sem kellett bemutatnia, ami a zöld-fehérek kiváló védekezését jelzi. A magyar csapat támadásban
ötletesen, jól játszott, így három góllal vezetett az első szünetben.
A második felvonásban a román együttes
már jobb százalékban használta ki emberelőnyeit, de a Ferencváros támadásban ellensúlyozni tudta, hogy a játékvezetők több
esetben könnyebben adták meg a lehetőséget

az ellenfélnek. Elöl Tóth Márton, majd Jansik
Szilárd is klasszis gólt szerzett, így a nagyszünetre nem változott a különbség.
A harmadik negyed elején „megtörte” ellenfelét a Ferencváros: előbb a kétszeres
olimpiai bajnok Madaras Norbert, majd
Marko Cuk is bevette az ötkarikás aranyérmes Gojko Pijetlovic kapuját (2-7). A hazaiak
Ramiro Georgescu bombájával szépítettek,
de Mitrovic szinte azonnal válaszolt. Nem
sokkal a negyed vége előtt a kilencedik
román emberelőnyből megszületett a negyedik gól (4-8).
A zárófelvonást egy újabb magyar kiállítás
és hazai gólt nyitotta meg, de a túloldalon
Szirányi Balázs akcióból, centerből válaszolt.

A Nagyvárad továbbra is futószalagon kapta
az előnyöket – amelyek közül kettőt értékesített –, Cuk találata viszont újra lecsendesítette a hazai közönséget. Innen már nem volt
visszaút a Nagyvárad számára, különösképpen azért, mert Mitrovic harmadszor, Varga
Dániel pedig először betalált.

Eredményjelző

Férfivízilabda-Eurokupa, döntő, 1. mérkőzés:
Nagyváradi Digi – Budapesti FTC-PQS Waterpolo 6-12 (0-3, 2-2, 2-3, 2-4)
gólszerzők: Gheorghe 2, Diaconu, Georgescu,
Asanovic, Raden 1-1, illetve Mitrovic 3, Cuk 2,
Avramovic, Pohl, Tóth M., Jansik, Madaras, Szirányi, Varga D. 1-1
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Az EPP a menedékkérelmek
EU-n kívüli benyújtását
szorgalmazza

Az Európai Néppárt (EPP) a
migrációs válság rendezéséről készül határozatot elfogadni
közelgő
kongresszusán, melyben azt
szorgalmazza, hogy valamennyi menedékkérő az Európai
Unión
kívül
–
származási
országában,
vagy az unió határai kívül
felállítandó menekültközpontokban – várja meg kérelme elbírálását.

Ezt Siegfried Muresantól, az
EPP szóvivőjétől tudta meg a
News.ro hírügynökség, amely az
EPP március 29-30-án Máltán
megrendezendő kongresszusáról
közölt interjút az EP-képviselővel
vasárnap.
„Jelenleg mindenki bejöhet az
EU-ba, aki azt állítja, hogy hazájában politikai üldöztetésnek van
kitéve, menedékkérelmének elbírálása pedig hónapokat vesz
igénybe. Aztán ha kiderül, hogy
mégsem jogosult a menedékre,
uniós pénzen kell visszaszállítani
származási országába, miután
szintén az uniós adófizetők pénzén
töltött több hónapot Európában.
Ennek véget akarunk vetni” – magyarázta a szóvivő.
Úgy vélekedett, a migrációs
válság megoldása érdekében az
EU-nak segítenie kell a közel-keleti és észak-afrikai származási, illetve tranzit-országokat, be kell
fektetnie áram-, víz- és csatornahálózatuk fejlesztésébe, mert ez az

infrastruktúra most nyilvánvalóan
túlterhelt.
Az EPP azt akarja, hogy az Európába érkezett illegális bevándormielőbb
visszatérjenek
lók
származási országukba, a menedékkérelmeket pedig ezentúl csak
az EU-n kívül lehessen beterjeszteni – szögezte le Muresan. Hozzátette, tisztában vannak azzal,
hogy a származási országok egy
részében – például Szíriában – katonai konfliktus van, ezért az EUnak olyan menekülttáborokat kell
építenie ezekben az országokban,
vagy az unió határán kívül, amelyekben a bajba jutottak biztonságos zónákban terjeszthetik be
menedékkérelmüket.
Az európai jobbközép pártokat
tömörítő ernyőszervezet máltai
kongresszusán a tagországok
rendőrségei és hírszerző szolgálatai közötti együttműködés erősítéséről is határozatot készülnek
elfogadni.
Arra a kérdésre, hogy milyen
eséllyel kerülhetnek be az uniós
jogrendbe az EPP szintjén megfogalmazott politikai törekvések, a
szóvivő kifejtette: mivel az EPP
határozatainak elfogadásában a
pártcsalád valamennyi tagpártja,
minden néppárti állam- és kormányfő, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság (EB)
elnöke is részt vesz, várható, hogy
az EB olyan jogszabály-tervezetet
dolgozzon ki, amely összhangban
áll az EPP javaslataival. (MTI)

Együttműködnek a Kárpátmedencei magyar ifjúsági
szervezetek

Pénteken Kisvárdán tanácskoztak a Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek képviselői. A találkozón jelen
volt Antal Lóránt a MIÉRT elnöke, Nacsa Lőrinc, az IKSZ
elnöke, Böröcz László a Fidelitas elnöke, Gubík László a Via
Nova ICS elnöke és Dobsa István a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség Ifjúsági
Szervezetének (KMKSZ ISZ)
elnöke.

A közös nyilatkozat értelmében
mind a négy ifjúsági szervezet elsődleges célkitűzése a Kárpát-medencei
fiatalok
érdekképviseletének megerősítése, a szülőföldön való boldogulásuk elősegítése,
a
fiatalok
közéleti
szerepvállalásának szorgalmazása
és támogatása. Mindemelett az ifjúsági vezetők között határozott
egyetértés volt abban, hogy a Kárpát-medencei fiatal vállalkozók
közti gazdasági együttműködés
megerősítésére is szükség van.
Az egyeztetés során a Kárpátmedencei aktuálpolitikai témák
közül kiemelkedő fontosságot kapott a marosvásárhelyi katolikus
líceum ügye, az ukrajnai nyelvhasználati törvény, a felvidéki
gyermekek magyar iskolába történő beiratása, a Visegrád 4+ országok ifjúságpolitikai együttműködése, valamint Magyarország kormányának azon döntése,
mely szerint a határokon túl is létrehoznak közösségi tereket a ma-

gyar fiataloknak, az anyaországi
minta alapján.
Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke
az egyeztetés kapcsán kifejtette:
„hatalmas eredményként tekintünk arra, hogy a Kárpát-medencei
ifjúsági szervezetek felismerték
annak fontosságát, hogy közösen,
együttműködve, közös célokat
meghatározva tegyenek a Kárpátmedencei magyar fiatalok boldogulásáért. Együtt sokkal több
mindenre vagyunk képesek, mint
külön-külön, sokkal több erővel és
sokkal nagyobb lendülettel tudunk
dolgozni azon, hogy fiataljaink jövője biztosítva legyen otthon, szülőföldjükön, legyen az a
Kárpát-medence bármely országában. Nagy örömmel tölt el, hogy a
nyilatkozatot aláíró ifjúsági szerveztek megfelelő partnerek ezen
célkitűzések megvalósításában.”
Geréd Imre, az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke elmondta: „fontosak az
ilyen és ehhez hasonló közös
egyeztetések, hiszen a Kárpát-medencei fiatalok sok tekintetben
ugyanazokkal a kihívásokkal küzdenek, amelyekre együtt, közös
erőforrások és jól működő példák
felhasználásával tudunk megoldásokat találni. Jó példa erre a
„Rólad szól!” konzultációs karaván is, amely a tavaly közel kétezer fiatal bevonásával valósult
meg, és amelynek az ötletét Magyarországról
kölcsönöztük.”
(közlemény)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett állások betöltésére:
NEVELŐ – három állás a neuropszichiátriai fogyatékkal élő gyermekek marosvásárhelyi központjához;
NEVELŐ – egy állás a neuropszichiátriai rendellenességgel élő gyermekek mezőcsávási központjához;
ÁPOLÓ – két állás a neuropszichiátriai rendellenességgel élő gyermekek segesvári központjához; ÁPOLÓ –
egy állás a sürgősségi beavatkozási, visszaélés, elhanyagolás, emberkereskedelem, migráció elleni, a
gyermekvédelmi segélyvonalat működtető osztályon, a sürgősségi befogadási osztályon; GONDOZÓ – egy
állás és ÉJJELI FELVIGYÁZÓ – egy állás, NEVELŐSZÜLŐK (férj és feleség) az erdőszentgyörgyi családi
típusú házakhoz; NEVELŐ/GONDOZÓ – egy állás és ÉJJELI FELVIGYÁZÓ – egy állás, NEVELŐSZÜLŐK
(férj és feleség) a marosszentkirályi és marosszentannai családi típusú házakhoz.
Sajátos követelmények:
NEVELŐ: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség.
ÁPOLÓ: általános iskolai végzettség.
NEVELŐ/GONDOZÓ és ÉJJELI FELVIGYÁZÓ – NEVELŐSZÜLŐK (férj és feleség):
- az egyik fél rendelkezzen legalább középiskolai végzettséggel (a nevelő), a másik fél általános iskolai
végzettséggel (a gondozó, éjszakai felvigyázó)
- legyen tapasztalatuk a gyermekgondozás, nevelés terén, szülői adottságok szükségesek
- vállalják, hogy állandó jelleggel a családi típusú házban laknak
- ne szenvedjenek krónikus, ragályos betegségekben, vagy más olyan betegségben, amely kihatással lenne
munkavégzésükre
- értsék meg és fogadják el a gyermekek egyéni szükségleteit, egészségi állapottól, nemtől, nemzetiségi és
felekezeti hovatartozástól függetlenül
- nem fogadjuk el azok jelentkezését, akiket megfosztottak szülői jogaik gyakorlásától, vagy gyermekeik
valamiféle támogatást élveznek, védelemre szorulnak.
Az írásbeli vizsga 2017. április 19-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli vizsgát követő négy
munkanapon belül, esetenként a gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat április 7-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

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

„Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is,
él.”
(Ján. 11:25)
A viszontlátás reményében kegyelettel, szeretett emlékét áldva
emlékezünk egyetlen gyermekünkre, ifj. TROZNAI LAJOSRA
eltávozásának 19. évfordulóján.
Szorgalma,
alázatos
szíve,
szeretete szívünkben mindig él.
(59783-I)

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

ELHALÁLOZÁS

MINDENFÉLE

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa,
apatárs,
nagybácsi,
sógor,
rokon, jó barát és jó szomszéd,
SZABÓ DÉNES
volt újságíró
életének 83. évében rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése március 28-án, kedden
15 órakor lesz a református temetőben.
Búcsúzik tőle bánatos felesége,
Magdi, egyetlen fia, Attila,
menye, Ildikó, két unokája,
Izabella és Levente
Magyarországról.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Nyugodjon békében! (1460-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

„Ha emlegettek, köztetek
leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha
rám
gondoltok,
mosolyogjatok,
emlékünk áldás lesz rajtatok.
Ha már ti is rátértek erre az
útra,
megyek elétek, találkozunk
újra.”
Szomorú szívvel és nagy
kegyelettel emlékezünk a
backamadarasi
születésű
MAKKAI ILONÁRA (Gombos)
halálának 12. évfordulóján.
Áldott
emlékét
mindig
szívünkbe zárjuk. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerettei. (1461)

Fájó
szívvel
emlékezünk
március 26-án drága édesanyámra, GAGYI ERZSÉBETRE halálának évfordulóján.
Szép emléke mindörökre
szívünkben él. Nyugodjál
békében! Fia, menye és
unokái. (1450)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett testvérem,
SZABÓ DÉNES
volt újságíró
rövid, de súlyos szenvedés után
örökre elaludt.
Búcsúzik tőle húga, Pirike,
három gyermeke
és azok családja.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Nyugodj békében,
drága testvérem! (1459-I)
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől,
SZABÓ DÉNESTŐL
aki hosszas betegség után megpihent. Emlékét örökre szívembe
zárom.
Bánatos testvére, Cica.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (1462-I)

Fájó szívvel és mély megrendü-

léssel búcsúzunk

SZABÓ DÉNESTŐL

a drága jó testvértől.

Húga, Magduska, sógora, Rudi
és a család.

Nyugodjon békében! (1465)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, rokon és jó barát,
özv. BÁLINT VILMOSNÉ
szül. IZSÁK IDA

türelemmel

viselt

szenvedés

után, életének 97. évében, folyó
hó 25-én csendesen megpihent.

Mély fájdalommal búcsúznak lányai: Éva és Gizike és azok csa-

ládja, veje, unokái és dédunokái.

Drága halottunkat folyó hó 28-án
13 órakor, unitárius szertartás

szerint, Marosvásárhelyen, a református sírkertben helyezzük

örök nyugalomra.

A gyászoló család. (1458-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket és együtt-

érzésünket fejezzük ki a gyászoló
családnak

szeretett

osztály-

társunk, DEÁK (MEZEI) MÁRIA
elhunyta
iskolai

minden

alkalmából.

osztálytársai.

Közép-

Te,

találkozónkon

aki

jelen

voltál, hiányozni fogsz nekünk.
(1463-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott
SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59483)

NYÁRÁDSZEREDAI ASZTALOSMŰHELY alkalmaz ASZTALOST, ELŐKÉSZÍTŐT és KÉZI CSISZOLÓT. Tel. 0743-030-161,
0757-099-966. (18740-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 83. szám alatt lehet benyújtani. Fizetés 14001800 lej között + étkezési jegyek. (18736-I)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb 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. (59584)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és
utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753102-290 telefonszámon. (59584)

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
• Delgaz Grid
- 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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Maros Vízügyi Hatóság
A vízgazdálkodási vállalat

versenyvizsgát hirdet
az alábbi megüresedett állások betöltésére
meghatározatlan időre

1. két szerelőlakatos a szászrégeni hidrológiai állomásra, a
görgényi 1-es alakulathoz
2. egy szerelőlakatos Dicsőszentmártonba – a bözödi alakulathoz
3. egy gépszerelő a marosvásárhelyi hidrológiai állomásra – a
marosludasi 7-es alakulathoz
Követelmények a szerelőlakatos és gépszerelő állásra:
– középfokú szakvégzettség
– szaklíceum/szakképzés.
4. egy hidrotechnikai ügynök a marosvásárhelyi hidrológiai
állomásra – a marosludasi 6-os alakulathoz
5. egy hidrotechnikai ügynök a szászrégeni hidrológiai állomásra – a szászrégeni 3-as alakulathoz
Követelmény:
– középfokú tanulmányok.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61.
szám alatt lesz.
Írásbeli vizsga: 2017. április 21-én 9 órakor.
Állásinterjú: 2017. április 26-án 9 órakor.
A pályázati dossziét április 11-én 15 óráig lehet benyújtani.
Bővebb felvilágosítás:
• az intézmény székhelyén
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile
címszó alatt
• a 0265/214-610-es telefonszámon, 142-es mellék
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.

Maros Vízügyi Hatóság
A vízgazdálkodási vállalat

versenyvizsgát hirdet
az alábbi megüresedett állások betöltésére,
meghatározatlan időre

1. Mérnök a hidrotechnikai munkálatokat követő irodába
Követelmények:
– egyetemi végzettség – hidrotechnikai építkezések szakirány
– számítógép-kezelési ismeretek (Office csomag, AutoCad, Doclib)
2. Mérnök a védelmi, kataszteri és vagyonkezelői irodába
Követelmények:
– egyetemi végzettség, valamelyik szakirány: hidrotechnikai építkezések, civil és ipari építkezések, vegyészmérnöki, energetika, hidrológia, talajjavítás, környezetmérnöki
– számítógép-kezelési ismeretek (Office csomag, Google
Earth/Maps, AutoCad, ArcGis)
3. Mérnök/hirológus a maroshévízi hidrológiai állomásra
Követelmények:
– egyetemi végzettség, valamelyik szakirány: hidrotechnikai építkezések, hirdológia, energetika, geológia, környezetmérnöki, földrajz
– számítógép-kezelési ismeretek (Office csomag, Hidrol, Chelim,
Camdar, Hidroexpert, Valmed programok ismerete
4. Humánerőforrás-szakértő
Követelmények:
– egyetemi tanulmányok
– humánerőforrás-menedzsment kurzus
– számítógép-ismeretek (Office)
– legkevesebb 2 év tapasztalat a szakmában
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány 61.
szám alatt lesz.
Írásbeli vizsga: 2017. április 20-án 9 órakor.
Állásinterjú: 2017. április 25-én 9 órakor.
A pályázati dossziét április 11-én 15 óráig lehet benyújtani.
Bővebb felvilágosítás:
• az intézmény székhelyén
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile
címszó alatt
• a 0265/214-610, 0365/424-446-os telefonszámon, 142-es mellék
• a personal@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen.
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény

A Maros Megyei Tanács 2017. április 19–24. között versenyvizsgát tart egyes megüresedett állások betöltésére a Maros Megyei Tanács Műszaki Igazgatóságának adminisztratív intervenciós osztályára:
– I. besorolású szakfelügyelő – felsőfokú végzettséggel – egy állás
– IV. szakmai besorolású szakképzett munkás: kőműves/festő – középfokú vagy általános iskolai végzettséggel – egy állás
– II. besorolású szakképzetlen munkás – középfokú vagy általános iskolai végzettséggel – egy állás
A felügyelői állásra a versenyvizsga írásbeli próbából és állásinterjúból áll. A szakképzett és szakképzetlen
munkás számára: gyakorlati vizsga és állásinterjú.
A versenyvizsgát a Maros Megyei Tanács székhelyén, Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. szám alatt tartják.
Az írásbeli vizsga 2017. április 19-én 10 órától, a gyakorlati vizsga április 19-én 14 órától,
az állásinterjú pedig április 24-én 14 órától lesz.

A jelentkezőknek meg kell felelniük a közalkalmazottakra vonatkozó keretszabályzatot jóváhagyó, utólag
kiegészített és módosított, újrakibocsátott 2011. évi 286-os kormányhatározat 3. cikkelyében megfogalmazott minden feltételnek.

A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati dosszié iratainak jegyzékét kifüggesztették az intézmény
székhelyén és tanulmányozható a www.cjmures.ro honlapon.

A dossziékat április 10-éig (inkluzív) lehet benyújtani.
Bővebb felvilágosítás a vizsgabizottság titkárától, Petruţa-Oroian Lucian humánerőforrás-tanácsadótól kérhető a 0372-651-236-os telefonszámon, e-mail: petruta.lucian@cjmures.ro
Péter Ferenc elnök

Paul Cosma jegyző

Közlemény

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy április
3–április 14. között Marosvásárhelyen – a tulajdonosi társulásoknál , rágcsálóirtásra és rovarirtásra kerül sor, a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján.
A felhasználandó szer a Facorat pasta és a Freedom 11 Micro
E.
2017. április 3–30. között rágcsálóirtásra és fertőtlenítésre kerül
sor a tanintézményekben. A felhasználandó szer a patkányirtásra
a Facorat pasta, a rovarirtásra a Freedom 11 Micro E és a Deadyna, a fertőtlenítésre pedig a Preventol CD 601, ezek az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés
szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek.
Felkérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek a balesetek
elkerülése végett a kisgyerekekre és a háziállatokra. Ha mégis bejutna a szervezetükbe a méreganyag, sürgősen jelentkezzenek a
Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórháznál ellátásra.
A Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

