
Az orvos-, gyógyszerész- és fogorvosképzés-
ben igen hasznos didaktikai és orvostechnikai
eszközökre nyújtott be pályázatot, és kapott
kedvező elbírálást a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem tíz oktatója. A
Studium-Prospero Alapítvány által meghirde-
tett pályázat nyertesei pénteken délután az
alapítvány marosvásárhelyi, Rigó utcai szék-
helyén írták alá az eszközök ötéves használati
jogára vonatkozó szerződést.

– A mai esemény azon elképzelésünk része, hogy
évente egyszer vagy kétszer korszerű eszközökkel tá-
mogassuk a MOGYE oktatóinak munkáját. Az idei új-
donság az, hogy nemcsak az elméleti képzést segítő,
hanem olyan orvostechnikai eszközök is átadásra ke-
rülnek, amelyek a gyakorlati oktatásban, kutatásban is
használhatók. A megpályázott eszközök összértéke
76.050 lej. Ezért a Bethlen Gábor Alapnak, a magyar
kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a Stu-
dium-Prospero Alapítvány állandó támogatóinak 

Javítják a Bolyai 
líceum épületének
homlokzatát
Felállványozták a napokban a maros-
vásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum épületének a bentlakási részét,
itt végre elkezdik a homlokzat javítá-
sát. Bár a főépület homlokzatáról is
hull helyenként a vakolat, és veszé-
lyes a járókelőkre, ennek a résznek
egyelőre nem tudnak nekifogni. 
____________2.
Soros ülés fontos
döntésekkel
A Maros Megyei Tanács 399 ezer lejt
utalt ki csütörtökön a civil szervezetek-
nek azon szociális szolgáltatások fe-
dezésére, amelyeket a bentlakásos
rendszerben ellátott személyeknek
nyújtottak év elejétől május végéig
____________4.
Adományból 
vásároltak 
új taneszközöket
Szűkös költségvetésükből csak éppen
krétára futja legtöbbször az iskolák-
nak, viszont a mai gyermek érdeklődé-
sét ezzel már nem lehet felkelteni,
inkább a korszerű technológia eszkö-
zeit kell(ene) bevinni a tantermekbe. 
____________5.
Újabb vereség,
ASA-s gól 
továbbra sincs
Az alsóházi rájátszás 12. fordulójában
hazai pályán újra 2-0-s vereséget
szenvedett a már biztos kieső Maros-
vásárhelyi ASA (akárcsak egy héttel
korábban az FC Botoşani elleni mér-
kőzésen).
____________7.

Vasárnap este véget értek az idei Marosvásárhelyi Napok. Az
először 1997-ben, Fodor Imre polgármestersége alatt meg-
szervezett, egy egész héten keresztül zajló rendezvénysoro-
zat annak az 1482-es keltezésű, Mátyás király által
adományozott kiváltságnak állít emléket, amely lehetővé
tette, hogy a városban évente háromszor országos vásárt
tartsanak. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és szá-
mos partnere által immár huszonegyedik alkalommal meg-
szervezett összművészeti szemle ezúttal is sok eseménnyel,
gazdag kínálattal várta az érdeklődőket a sportrendezvé-
nyektől a kulturális programokon és vásárokon át a külön-
böző érdekességekig.

A teljes eseménysorozatot egy beszámolóban felvázolni lehetetlen, de
a város több pontján (illetve a városon kívül is) zajló programpontoknak
otthont adott többek között a marosvásárhelyi vár, a Liget, a Bernády
Ház, a Dersi János terem, a Mihai Eminescu Művelődési Ház, valamint
a főtér, ahol – a várhoz hasonlóan – vásárt tartottak. A különböző iro-
dalmi esteket a kulturális központok fogadták be, míg a koncerteknek
egyaránt helyszínt biztosítottak a várban, a ligetbeli színpadokon, vala-
mint a Maros-híd alatt berendezett bulihelyszínen is. Az esti koncerteket
ugyan több napon keresztül is szinte elmosta az eső, ennek dacára igen
sokan ellátogattak a Ligetbe, ahol a zápor ellenére kitartó közönség fo-
gadta a különböző fellépőket – például a magyar rocklegenda P. Mobilt,
amelynek koncertje alatt esernyők árnyékában bulizott a nagyérdemű,
csakúgy, mint az est másik főbandája, a Holograf előadása közben. 

Adóreform elhalasztva
Eddig is az volt a lényegi kérdés a közvélemény előtt a tavasszal

megszellőztetett háztartási adózást illetően, hogy mikor ismeri be a
kormányzat, hogy a terv az eddig emlegetett formájában életképtelen.
Csütörtökön mondta egy televíziós műsorban a szociáldemokrata párt
elnöke, hogy egy évvel elhalasztják a háztartási adózás bevezetését.
Persze feltételes módba csomagolta a mondanivalóját, azt fejtegetve,
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Didaktikai eszközök a MOGYE oktatóinak
A kutatást is segítik

Fotó: Nagy Tibor
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Kaáli Nagy Botond

Nagy Székely Ildikó

XXI. Marosvásárhelyi Napok

Borús idő, derűs hangulat



Felállványozták a napokban a
marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Elméleti Líceum épületének a
bentlakási részét, itt végre el-
kezdik a homlokzat javítását.
Bár a főépület homlokzatáról is
hull helyenként a vakolat, és ve-
szélyes a járókelőkre, ennek a
résznek egyelőre nem tudnak
nekifogni. 

Mátéfi István, a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum igazgatója elégedetten
nyugtázta, hogy végre előrelépés tör-
tént az épület felújítása terén, hozzá-
fogtak a Sáros utca felőli részen a
bentlakásépület homlokzata javításá-
nak. Erre megvolt a terv, és sikerült be-
szerezni az összes szükséges
jóváhagyást, így elkezdődhetett a
gyors beavatkozásként végzendő
munka. A homlokzat mellett a tető-
szerkezeten is elvégzik az indokolt ja-
vításokat, ugyanakkor a kémények is
nagyon rossz állapotban vannak, ezt a
veszélyt is elhárítják. Az igazgató hoz-

zátette, a terv elkészült a bentlakásépü-
let belsejének a felújítására is, ám
egyelőre nem sikerült minden enge-
délyt beszerezni, ezért ez még várat
magára. 

A főépület homlokzata is sürgős fel-
újításra szorul, ugyanis a tanintézet ve-
zetősége legutóbb februárban kellett
riassza a tűzoltóságot, mivel levált egy
vakolatdarab, és a járókelők bizton-

sága érdekében azonnal el kellett hárí-
tani a balesetveszélyt. 

A főépület javításának azonban
gyors beavatkozással sem tudtak neki-
fogni, amíg nem rendeződtek a teleke-
lési gondok. Az igazgató szerint  ez az
akadály elhárult, és neki lehet látni a
főépület biztonságossá tételére és fel-
újítására irányuló tervek elkészítésé-
nek is. 

Csütörtökön délben a marosvásár-
helyi vár Szűcsök bástyájában két ese-
mény is volt a városnapok keretében.
Both Gyula, a Marx József Fotóklub
elnöke megnyitotta azt a tárlatot,
amely a városról készült egykori és je-
lenlegi fotókat teszi közszemlére. A
tárlat érdekes időutazást kínál azok-
nak, akik néhány évtizeddel ezelőtt
jártak az egykori utcákon, hiszen visz-
szavarázsolhatják azt az időszakot,
amikor kevés tömbház „rondította” el
a városképet. 

Az érdeklődők kézbe vehették Fe-
rencz András fiatal fotós A kő marad
című albumát, amelyben több erdélyi
kastély fotója található. Hatvannégy ol-
dalon huszonhat kastélyról 45 igényes fotó
készült, ezekhez rövid, magyar–román és
angol felirat tartozik. A fényképeket egy
pályázat során készítette, több helyen volt
kiállítva és innen jött az ötlet, hogy album-
ban is elérhetővé tegye a fotós az alkotá-
sokat. Olyan épületek ezek, amelyek az
enyészet sorsára jutottak, néhányat meg-

próbáltak feljavítani, de legtöbbjük siral-
mas állapotban van, híven tükrözi a hánya-
tott sorsú arisztokrácia közelmúltját, illetve

a tulajdon-visszaszolgáltatást követő álla-
potokat. A megnyitót és a könyvbemuta-
tót követően a szerző dedikált. (v.gy.)

Nukleáris medicina – előadások 
A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület szervezésében május 29–31. között 15-től 20
óráig az egyesület székházában, a Deus Providebit Ta-
nulmányi Házban továbbképző ülésszakot tartanak a
nukleáris medicina témakörében. A 15 kreditpontos elő-
adásokon való részvétel díjmentes. 

Csodálatos tanúságtétel…
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és az Er-
délyi Múzeum-Egyesület közös szervezésében május
31-én, szerdán 18 órai kezdettel a marosvásárhelyi Bo-
lyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében
sor kerül Ábrám Zoltán Csodálatos tanúságtétel. Vizi E.
Szilveszternek sok szeretettel Erdélyből című könyvé-
nek a bemutatójára. 

Gyermeknapi játszóház 
a színház előcsarnokában

Június elsején, csütörtökön 10-18 óra között a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház, a Marosvásárhelyi Női

Akadémia, a Divers Egyesület, az IBM és a Marosvá-
sárhelyi Rádió együttműködésében gyermeknapi játszó-
házat szerveznek a színház előcsarnokában. A
gyermekeket és szüleiket kézműves-foglalkozások, tár-
sasjátékok és logikai fejlesztő játékok, mesesarok és
bábszínház várja. A különböző természettudományos
jelenségek szemléltetésére az IBM cég 7-12 éves gye-
rekeknek érdekes matek-, fizika-, kémiakísérleteket
szervez, amit a gyerekek maguk végezhetnek el. A 12-
14 éveseknek Robotics-bemutatót ajánlanak. A szerve-
zők adományként szívesen fogadnak kisebb-nagyobb
pénzösszegeket, ebből a játéktár állományát gazdagí-
tanák, illetve logikai játékokat, megunt puzzle-t vagy bár-
milyen más társasjátékot. A gyerekcsoportok látogatását
kérik előre jelezni a 0740-598-563-as telefonszámon.

Áloméj az állatkertben
Áloméj az állatkertben címmel fogyatékkal élő gyer-
mekek és családjuk számára szervez különleges tevé-
kenységet a marosvásárhelyi állatkert. A program június
2-án este zajlik. A tevékenységet 1996-ban a rotterdami
állatkert kezdeményezte, azóta 228 állatkert csatlako-
zott hozzá. Jelentkezni május 31-ig lehet. Kapcsolat-
tartó: Halmágyi Ildikó, telefonszám: 0746-799-057,
0732-440-093.

Közösségi média tanfolyam 
Ma délután fél hattól a Marosvásárhelyi Rádió stúdióter-
mében a Női Akadémia és a Divers Egyesület az IBM cég
által felajánlott ingyenes közösségi média tanfolyamot tart
az IBM Global Marketing Center és az IBM Corporate Ser-
vice Corps közösségi média szakértői által. A képzés női
szakembereknek és pályájuk kezdetén levő friss diplomá-
soknak szól. Az esemény angolul zajlik, magyar fordítás-
sal. Meghívott előadó Cheryl Ann Cunanan marketing- és
kommunikációs szakember.

Kikerics-évzáró
A segesvári Kikerics néptáncegyüttes évzáró előadása
zajlik május 31-én, szerdán 18 órától a segesvári Mihai
Eminescu Művelődési Házban. A belépés díjtalan, adomá-
nyokat elfogadnak. 

Kedden Gézengúz-gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A já-
tékos néptánc- és népdaltanulásra óvodások (3-6 év) szá-
mára kedden kerül sor 18 órától. Muzsikál Sinkó András
és az Öves együttes. Helyszín: a Dr. Bernády György Ál-
talános Iskola (volt 2-es számú; Dózsa György u. 11. sz.)
tornaterme. Cserecipő szükséges. 

Kirándulás Gyergyóba
Az Erdélyi Magyar Baloldal június 3-án kirándulást szervez
Gyergyószentmiklósra, Szárhegyre, Gyergyóalfaluba és
Borzontra. Déli 12 órától ebéd a Basa vendéglőben. Ér-
deklődni naponta 9-11 óra között a Dózsa Gy. utca 9. szám
alatt (I. emelet) vagy a 0744-928-299 telefonszámon.

Változik az uszoda nyitvatartása
A Mircea Birău fedett uszoda vezetősége közli, hogy az
uszoda nyitvatartási rendje június 1. és 6. között a követ-
kezőképpen változik: csütörtökön, június 1-jén zárva,
szombaton 12 órától zárva, vasárnap, 4-én és hétfőn, 5-
én zárva.

Angol tábor
Immár 10. alkalommal szervezi meg angol outdoor táborát
az Outward Bound Románia szovátai központjában. A jú-
lius 2–8. között zajló kalandra középhaladó angol nyelvtu-
dással rendelkező gyerekek jelentkezését várják. A
program: interaktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás
iránytű és térkép segítségével, hegyi túrák, kötélkerti te-
vékenységek. Érdeklődni és iratkozni június 19-ig az
info@outwardbound.ro címen vagy a 0769-224-290 és a
0365/407-673-as telefonszámon lehet.

Kaland7
Az Outward Bound Románia egyhetes kalandtábort hirdet
július 9–15. között 13-18 év közötti fiataloknak. Program:
sziklamászás, tutajépítés, interaktív játékok és gyakorla-
tok, tájékozódás iránytű és térkép segítségével, hegyi
túrák, kenuexpedíció, kötélkerti tevékenységek. 

Hírszerkesztő: Mózes Edith 

Ma MAGDOLNA,
holnap JANKA
és ZSANETT napja. 

29., hétfő
A Nap kel 

5 óra 35 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 4 perckor. 
Az év 149. napja, 

hátravan 216 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt
Hőmérséklet:
max. 260C
min. 100C

Menyhárt Borbála

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
40, 14, 27, 28, 34+17 NOROC PLUS: 740419

3, 8, 28, 31, 25, 38 SUPER NOROC: 769639 

11, 13, 2, 43, 12, 39 NOROC: 9118329

Fotó: Vajda György 

Fotó: Nagy Tibor

Fotókiállítás és könyvbemutató a várban 
Épületek „kisebbségi sorban” 

Végre elkezdődött a munka
Javítják a Bolyai líceum épületének homlokzatát



A román nyelvoktatás az identi-
tásmegőrzés kulcskérdése a kül-
földön élő románság számára,
ezért Bukarest bővíteni akarja a
külföldi nyelvoktatási hálózatot –
hangoztatta Andreea Pastirnac, a
külhoni románságért felelős mi-
niszter egy az elvándorolt román-
ságról szóló vasárnapi
rendezvényen.

A szaktárca vezetője arra figyelmez-
tetett, hogy egyre több külföldre települt
román családban a gyermekek – bár tud-
nak románul – már nehezen tudják kife-
jezni magukat anyanyelvükön.

Pavel Nastase oktatási miniszter be-
számolt arról, hogy a külföldi román
nyelvoktatási programban jelenleg 134
tanár vesz részt, akik több mint 12 ezer
gyereket tanítanak 859 csoportban, 523
iskolában. Hozzátette: a külföldre tele-
pült románok gyermekei számára Romá-

niában csaknem 5900 helyet tartanak
fenn az állami felsőoktatásban.

Nastase szerint arra lenne szükség,
hogy a befogadó országokban, ahol
nagyszámú román közösségek élnek, be-
kerüljön az iskolában oktatható idegen
nyelvek közé a román nyelv.

Liviu Papadima, a rendezvényt szer-
vező Bukaresti Tudományegyetem rek-
torhelyettese szerint a román
nyelvtanfolyamokat tavaly mintegy
7200 tanuló végezte el Spanyolország-
ban és 4500 Olaszországban. Megszer-
vezésük nem könnyű feladat, hiszen a
tanintézmények, és helyhatóságok rugal-
mas hozzáállására és megfelelő nyelvta-
nárra van szükség – tette hozzá.

A külhoni románság napját 2015 óta
május utolsó vasárnapján ünneplik.
Ebből az alkalomból Klaus Johannis ál-
lamfő is köszöntötte külföldön élő hon-
fitársait.

„Azt szeretném, hogy a románok, bár-
hol is élnének és bármilyen területen is
dolgoznának, támogassák egymást, és
vegyenek részt az őket is érintő döntések
meghozatalában” – olvasható az elnök
üzenetében. Rámutatott: a román állam
azzal fejezheti ki elismerését a külföldön
dolgozó nagyszámú románság iránt, ha
segíti őket. Johannis szerint tavaly tör-
tént „némi előrelépés” a konzuli szolgál-
tatások bővítése és az oklevelek
honosítása terén, de sok még a tennivaló.

Az utóbbi negyed évszázadban – de
főleg a román uniós csatlakozás óta eltelt
évtizedben -legalább hárommillió román
állampolgár hagyta el szülőföldjét és
költözött Nyugatra. Romániának csak-
nem 23 millió állampolgára van, az or-
szág állandó lakossága viszont a 2011-es
népszámlálás szerint 20 millió alá csök-
kent. (MTI)

Nagyszabású NATO-hadgyakorlat
három országban

A NATO-csapatok reakciósebességének növelését
és együttműködési képességük fejlesztését célzó
nemzetközi hadgyakorlat kezdődött pénteken Romá-
niában, Bulgáriában és Görögországban mintegy 
négyezer katona és ötszáz harci jármű részvételével.
A június 16-ig tartó, Noble Jump 2017 fedőnevű had-
gyakorlatra légi úton érkeznek albán, német, lett, brit,
norvég, holland, lengyel és spanyol katonák, a hadi
felszereléseket pedig tengeren és vasúton szállítják
a Nagysinken kialakított kiképzőbázisra. A NATO ná-
polyi egyesített főparancsnokságát vezető Michelle
Howard tengernagy szerint a hadgyakorlat az észak-
atlanti szövetségen belüli összhangot hivatott bizo-
nyítani, az Agerpres hírügynökség által idézett
nyilatkozatában ugyanakkor a három befogadó or-
szág támogatását és szoros együttműködését is mél-
tányolta. (MTI)

Európának saját kezébe 
kell vennie sorsát

Európának saját kezébe kell vennie sorsát – emelte
ki egy vasárnapi beszédében Angela Merkel német
kancellár. A jobbközép CDU elnöke a München mel-
letti Truderingben pártja és a testvérpárt bajor CSU
közös rendezvényén a világ legfejlettebb ipari álla-
mait összefogó G7 csoport előző nap véget ért
csúcstalálkozójára utalva hangsúlyozta: az utóbbi na-
pokban megtapasztalta, hogy egyre inkább véget ér
az a korszak, amelyben Németország és az Európai
Unió teljes mértékben támaszkodhatott partnereire.
Ezért „nekünk, európaiaknak tényleg saját kezünkbe
kell vennünk sorsunkat”, és ugyan meg kell őrizni a
barátságot az Egyesült Államokkal és az EU-ból tá-
vozni készülő Nagy-Britanniával, és jószomszéd-
ságra kell törekedni Oroszországgal és más
államokkal, „de tudnunk kell, hogy nekünk kell meg-
harcolnunk a saját jövőnkért” – mondta Angela Mer-
kel.s

Káosz a British Airwaysnél
Fokozatosan elkezdte londoni járatainak újraindítását
vasárnap a British Airways légitársaság, amelynek
működését szinte teljesen megbénította globális in-
formatikai rendszerének előző napi összeomlása. A
cég azonban továbbra is jelentős késések és járat-
törlések lehetőségére hívta fel utasai figyelmét. A
számítógépes hálózat kiesése elsősorban a BA két
legnagyobb londoni bázisrepülőterén, Heathrow-n és
Gatwicken okozott súlyos fennakadást. A hiba azon-
ban a BA teljes, globális informatikai hálózatát érin-
tette, ezért sok külföldi repülőtéren is leálltak
szombaton a British Airways járatai, és tízezrek re-
kedtek a légikikötőkben. (MTI)
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hogy lemondanak az adótanácsadókról, és informati-
zálják a közigazgatást, hogy az adófizetők majd számí-
tógépen intézhessék az adóügyeiket, de attól ez még a
visszalépés gyakorlati beismerése.

Az adótanácsadók alkalmazásáról konkrétan sem
lesz nehéz lemondani, ama egyszerű oknál fogva, hogy
fizikailag nem űzik annyian ezt a szakmát szép hazánk-
ban, ahány ilyen szaki kéne, hogy minden családnak
jusson. Ha minden elemző igazat mond, több mint 
húszezer ilyen szakembert kellene előteremteni a családi
adózás bevezetéséhez, ami célirányos képzés mellett is
évekbe telik, és ezt nem gyorsítja fel a politikai szloge-
nek varázsereje.

Az intézmények informatizálása ugyanilyen lufi, amit
bármikor lengetni lehet, ha ki kell tölteni a „hírteleví-
ziók” műsoridejét. Már az uniós csatlakozás előtti évek-
ben elkezdték az állami intézmények munkáját
számítógépesíteni. Ezzel együtt mai napig ott tartunk,
hogy ha valamilyen ügyben egynél több intézménytől
van szükségünk aktára, akkor az összes érintett hiva-
talba el kell zarándokolni legalább egyszer a papírral
teli irattartóval. Ha kerülne végre egy kormány, amely
megoldaná, hogy a hivatalai között számítógépes kap-
csolat létesüljön, és ezzel az ügyintézést leegyszerűsítse,
az spórolna annyi pénzt, időt és ideget az adófizetőknek,
hogy megérdemeljen egy újabb mandátumot.

De biztos, hogy az sem ez a társaság lesz, mert ilyen
dolgokhoz értelmes kormányzat kellene. Ám egy olyat,
amelyiknek a valódi feje azt feltételezi, hogy két éven
belül majd az adófizetők saját maguk számítógépen töl-
tik ki és küldik el a hivatalnak az adóirataikat, értelem-
mel nehéz vádolni. Mert ha valamilyen csoda folytán
még azok a polgártársaink is megtanulnak számítógépet
használni, akik eddig bármilyen okból ezt mellőzték,
ehhez az ötlethez az is kellene, hogy minden adófizető
tanulja meg és alkalmazza is az adótörvénykezés őt
érintő rendelkezéseit. Vezényszóra ez nem fog menni.
Ilyen értelmi szintű kormányzattól adótéren esetleg
újabb sarcokra számíthatunk, amint az ígéretlufik puk-
kanása majd méretes lyukat üt az államkasszán. És erre
szinte biztos, hogy nem kell éveket várni.

Adóreform elhalasztva
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világBukarest a nyelvoktatási hálózat bővítésével próbálja
védeni a külhoni románság nemzeti identitását 

A brit belügyminiszter szerint
még lehetnek szabadlábon tagjai
a hétfő éjjeli manchesteri öngyil-
kos merénylet elkövetője mögötti
hálózatnak, ezért folytatódik a
terrorcselekmény hátterének tel-
jes feltárását célzó rendőrségi-tit-
kosszolgálati művelet.

Amber Rudd a BBC televízió vasár-
napi politikai magazinműsorában el-
mondta: jelenleg tizenegy ember van
őrizetben, de a nyomozás továbbra is tel-
jes erővel folyik. Arra a kérdésre, hogy
a merénylőt segítő csoport egyes tagjai
még szabadlábon lehetnek-e, a bel-
ügyminiszter úgy válaszolt, hogy „po-
tenciálisan igen”.

Előzőleg a Scotland Yard terrorellenes
ügyosztályának parancsnoka, Mark
Rowley elmondta, hogy a merénylő mö-
götti terrorhálózat jelentős része már
rendőrkézen van, de további őrizetbe vé-
telek várhatók.

Szombaton csökkentették a nagy-bri-
tanniai terrorkészültségi szintet a man-
chesteri robbantásos me rénylet után
elrendelt legmagasabb, kritikus szintről.
Ez azt jelenti, hogy az elhárító szolgála-

tok már nem tartanak azonnali újabb me-
rénylettől. A kritikus riasztási szint lehe-
tővé tette, hogy a kiemelt védettségű
helyszíneken járőröző rendőri egysége-
ket fegyveres katonai alakulatokkal egé-
szítsék ki. Jelenleg hozzávetőleg ezer
katona segíti a rendőri járőrözést.

Theresa May brit miniszterelnök a ké-
szültségi fokozat enyhítését bejelentő
szombati üzenetében elmondta: a kultu-
rális és sportrendezvényekben gazdag
háromnapos nagy-britanniai hétvége
eseményeinek biztosításában a terrorké-
szültség mérséklése ellenére még részt
vesznek a hadsereg egységei. Tájékozta-
tása szerint a katonai alakulatokat hétfő
éjféltől, fokozatosan kezdik visszavonni
a járőrszolgálatból.

Nagy-Britanniában a májusi utolsó
hétvégét követő hétfő is hagyományosan
munkaszüneti nap.

Amber Rudd belügyminiszter a vasár-
napi BBC-interjúban részletek nélkül el-
mondta: a brit elhárító szolgálatok 2013
óta tizennyolc nagy-britanniai terrortá-
madási kísérletet hiúsítottak meg.

Rudd nem volt hajlandó érdemben vá-
laszolni arra a felvetésre, hogy a hétfői

manchesteri merénylet elkövetőjét, a 22
éves Salman Abedit sajtóértesülések sze-
rint ismerték a terrorellenes hatóságok,
és az elmúlt években saját családja, il-
letve az általa látogatott mecset vallási
elöljárója is figyelmeztette a szolgálato-
kat Abedi radikális megnyilvánulásaira.

A belügyminiszter elmondta ugyanak-
kor, hogy a brit elhárító szolgálat (MI5)
jelenleg ötszáz aktív terrorellenes műve-
letet folytat, háromezer név szerepel a
kiemelt megfigyelést igénylőkről össze-
állított listáján, és további 20 ezer „a lista
alsóbb tartományaiban, esetleg csak egy
kérdőjellel a név mellett”.

A hétfő éjjeli öngyilkos merényletet a
líbiai származású, de manchesteri szüle-
tésű és brit állampolgárságú Abedi a
Manchester Arena rendezvényközpont-
ban követte el, Ariana Grande amerikai
énekesnő koncertjének végén.

A merényletben 22-en meghaltak,
117-en szenvedtek kórházi ellátást
igénylő sebesüléseket. 

A rendőrség vasárnap ismertetett ada-
tai szerint a halálos áldozatok között hét
gyermek van, a legfiatalabb közülük egy
nyolcéves kislány. (MTI)

Manchesteri robbantás
Még lehetnek szabadlábon tagjai a merénylő mögötti

hálózatnak

Vegyes érzelmekkel intettek bú-
csút Donald Trumpnak a hét
végén vezető európai tisztségvi-
selők: egyrészt megkönnyebbül-
tek, hogy az amerikai elnök
alapvetően készségesen végig-
hallgatta érveiket a találkozókon,
másrészt viszont fel is zaklatta
őket a nagypolitikai kérdésekben
láthatóan még csak az útkeresés
fázisában levő Trump kétarcú vi-
selkedése – írta elemzésében a
Reuters hírügynökség.

Az amerikai elnök Szicíliában a G7-
csúcstalálkozón figyelmesen hallgatta a
kereskedelemről és az éghajlatváltozás-
ról folytatott eszmecseréket, szélesen
mosolygott a kamerák előtt, és látogatá-
sának nagy részében még a provokatív
Twitter-üzenetektől is tartózkodott.
Brüsszelben ugyanakkor nekiesett a
többi NATO-tagállamnak amiatt, hogy
azok szerinte nem költenek eleget a vé-
delemre, félrelökte a montenegrói mi-
niszterelnököt, és éles szavakkal
kifogásolta a német külkereskedelmi
mérleg többletét.

Az Egyesült Államok szövetségesei
az új amerikai elnök első külföldi körút-
ján testközelből tapasztalhatták meg
Trump elnök két arcát. „Minden ponto-
san illeszkedik abba a kétarcú stratégi-
ába, amellyel Trump az élethez
viszonyul” – idézte a Reuters Julianne
Smith-t, a Centre for a New American

Security intézet munkatársát, aki szerint
ez a megközelítés csodákat tehet az
ember ellenfeleivel szemben, de a szö-
vetségesekhez fűződő kapcsolatokban
nem működik.

A G7-találkozó néhány résztvevője
szinte rettegve várta a taorminai tanács-
kozást, miután korábban négy előkészítő
egyeztetés is kudarcba fulladt az ameri-
kaiakkal a kereskedelem, az Oroszor-
szághoz fűződő kapcsolatok és a
klímaváltozás kérdéseiről. Végül aztán a
csúcstalálkozó sokkal jobb eredménnyel
zárult ahhoz képest, mint amitől tartottak
– állították tisztségviselők.

A zárónyilatkozat egyértelműen mu-
tatja a nézetkülönbséget az Egyesült Ál-
lamok és a másik hat vezető ipari ország
között a 2015-ös párizsi klímaegyez-
mény betartását illetően. A taorminai de-
legációk tagjai a találkozó vége felé
bizonyára értetlenséggel olvasták
Trumpnak azt a Twitter-bejegyzését,
amelyben tudatta a világgal, hogy majd
a jövő héten dönt a párizsi megállapodás
sorsáról. Vajon miért nem nyilatkozott
erről ott helyben, a kérdésről folyó ta-
nácskozáson? – tehették fel többen ma-
gukban a kérdést.

A kereskedelmi vitákban viszont
végül sikerült Trumpból ígéretet kipré-
selni arra vonatkozóan, hogy szembe fog
szállni a protekcionizmussal. Továbbá
Oroszországgal kapcsolatban sem ra-
gaszkodott ahhoz, hogy ne fenyegessék

tovább Moszkvát újabb szankciókkal az
ukrajnai beavatkozás miatt – pedig
sokan attól tartottak, hogy az amerikai
elnök ezt forszírozni fogja.

Trumpot a legtöbb bírálat a brüsszeli
NATO-tanácskozáson mutatott hozzáál-
lása miatt érte. Több európai tisztségvi-
selő is „katasztrofálisnak” írta le az
amerikai elnök megnyilvánulásait.
Trump, mint az iskolás gyerekeket, úgy
szidta le szövetségeseit amiatt, hogy nem
költenek eleget a védelemre, és ismétel-
ten felvetette, hogy egyes országok „ha-
talmas mennyiségű pénzzel” tartoznak.

Még ennél is aggasztóbbnak tarthatták
a NATO tagjai, hogy az amerikai elnök
végül személyesen nem állt ki a szerve-
zet szerződésének 5. cikkelye mellett,
jóllehet a látogatása előtt érkeztek jelzé-
sek a Fehér Házból arra vonatkozóan,
hogy ezt meg fogja tenni. Nem ejtett szót
Trump továbbá Oroszországról sem,
amelyre a legtöbb európai tagállam még
mindig jelentős fenyegetésként tekint.
Az amerikai elnök Brüsszelben olyan
beszédet mondott, amelyet mintha ott-
honi, elkötelezett híveinek szánt volna,
és amely sokakat januári beiktatási be-
szédére emlékeztethetett. „Büszke va-
gyok Donald Trumpra, hogy világossá
tette a NATO lejmoló tagállamainak,
hogy vagy fizetnek, vagy befogják a szá-
jukat” – írta ki a Twitterre például Mike
Huckabee volt republikánus kormányzó
Trump brüsszeli beszéde után. (MTI)

Vegyes érzelmeket kavart Donald Trump Európában
első külföldi útja után



Pénteken utoljára szólalt
meg a csengő a szeredai
Bocskai István elméleti kö-
zépiskola tizenkettedikesei-
nek is, akik a Gaudeamus
igitur... dallamára vonultak ki
az iskolából a művelődési
ház színpadára.

A ballagók Szeredából, Deme-
terfalváról, Tompáról, Sárdról,
Szentimréről, Májából, Márkod-
ból, Magyarósról, Torboszlóból,
Selyéből, Jobbágytelkéről, Hodos-
ról, Ehedből, Vadadból, Szentmár-
tonból, Csíkfalváról, Jobbágy-
falváról, Rigmányból, Havadról,
Gegesből, Szentsimonról, Gálfal-
váról, Szentlászlóról, Nagyador-
jánból, Szentháromságról, Jeddről
és Hármasfaluból érkeztek tanulni
ebbe a középiskolába.

Fülöp László igazgató megkö-
szönte a szülőknek, amiért gyere-
keik nevelésének egy fontos
szerepét erre az iskolára bízták, a
diákokat pedig arra figyelmeztette:
életük útelágazáshoz ért, és ki-ki
maga dönti el, melyik úton indul
tovább. Az iskola tudást, példákat,
jó tanácsokat tett a tarisznyába, de
került bele útravaló otthonról és a
barátoktól is. Az igazgató három, a
világot is leíró szót tett még hozzá:
szorgalom, munka, bátorság. A
ballagókat új, szebb világ teremté-

sére biztatta, kiemelve: az életet
nem az itt szerzett jegyek határoz-
zák meg, hanem az, amit tesznek,
ahogy munkájukkal fenntartják a
megteremtett világot, de az ifjak
bátor lázongására is szükség van,
hogy új korszakot nyissanak, a
régit lerombolják, hogy újabb vilá-
gok felépítésének adjanak teret.

A város önkormányzata nevében
Szentgyörgyi Ildikó jegyző szólt a
végzősökhöz, aki húsz évvel ez-
előtt maga is itt állt a mostani diá-
kok helyén. „Nem egy korszak
zárul le ezzel a nappal, hanem sok-
sok kapu nyílik meg, számtalan le-
hetőség és felelősség, mosoly,
botlás, talpraállás – figyelmeztetett
–, és az itt töltött néhány gondtalan
év után az életünk alakulását meg-
határozó döntéseket is fel kell vál-
lani. A szülők, nagyszülők által
lerakott téglákból kell építeni a
jövőt, utódokról, jólétről, jobb élet-
ről kell gondoskodni. Mert a társa-
dalomnak nemcsak orvosokra,
tanárokra, jogászokra van szük-
sége, hanem jó szakemberekre,
szerető édesanyákra, gondoskodó
családapákra is.” Végül arra kérte
a fiatalokat, bárhová jussanak is el,
ide térjenek vissza családot alapí-
tani, mert házat és hazát ezen a föl-
dön kell építeni.

A ballagó diákokat köszöntötte
Szűcs Péter, az Erdélyi Magyar
Ifjak országos alelnöke is, figyel-

meztetve, hogy minden útnak célja
és értelme van, és elvezet vala-
hová, de az úton le kell győzni az
akadályokat. A szülői bizottság ne-
vében Bodó Csilla mondott köszö-
netet a tanároknak, a fiatalokat arra
kérve, vigyék, őrizzék és adják to-
vább, amit itt kaptak.

A 11. osztályok is búcsúztak a
végzősöktől, majd a ballagók az is-
kolától, bevallva: a múlté lett négy
év, de „ez segített, hogy ott le-
gyünk, ahol vagyunk, azok le-
gyünk, akik vagyunk”. A végzősök
a hagyomány szerint átadták a 11.
osztálynak a folytonosságot jelké-
pező és az iskola falára felkerülő
sulykot, majd az igazgató, a taná-
rok és az EMI díjazta őket tanul-
mányi eredményeikért,
magaviseletükért, tantárgyverse-
nyeken elért sikereikért és iskolán
kívüli tevékenységükért. A négy
végzős osztályban hét tanuló ért el
9,50 fölötti éves eredményt, évfo-
lyamelsőnek és az iskola idei leg-
jobbjának a 12. B osztályos
Gergely Andrea Krisztina bizo-
nyult, aki 500 lejes pénzjutalmat is
kapott.

Az ünnepség zárópillanataiban a
művelődési ház előtti téren a zu-
hogó esőben a végzősök égnek
eresztették többszínű léggömbjei-
ket: a piros a szeretetet, a fehér a
tisztaságot, a kék a bölcsességet
jelképezi.

tartozunk köszönettel – mondta a
rendezvényen dr. Vass Levente, a
Studium-Prospero Alapítvány
ügyvezető elnöke.

Vass Levente azt kívánta a pályá-
zat nyerteseinek, hogy saját és mun-
katársaik, illetve tanítványaik
fejlődését tudják szolgálni az új fel-
szerelésekkel. A szerződések aláírá-
sát követően a jelen levő oktatók az
eszközök célját ismertették.

Dr. Kelemen Hajnal a gyógysze-
részeti kar alaptantárgyának szá-
mító gyógyszerészeti kémia
korszerű oktatásában kapott jelen-
tős segítséget. A pályázaton nyert
spektrofotométer a gyógyszeranalí-
zisben, egyebek mellett a gyógy-
szerek értékeinek meghatározásánál
használatos – mondta. A gyógysze-
részeti karon oktató dr. Varga Er-
zsébet szintén egy spektro-
fotométerre pályázott, amelyet a
növényi hatóanyagok meghatározá-
sánál használhat diákjaival. Dr. Fa-
zakas Zita biokémikus egy olyan
hordozható számítógépet kapott,
amelynek programja lehetővé teszi,
hogy az elsőéves orvos- és fogor-
vostan-hallgatók vizuálisan is meg-
tapasztalhassák az
anyagcserefolyamatokat. 

Dr. Székely Melinda, a fogorvosi
kar tanszékvezetője harmadszor
nyújtott be pályázatot, és miután
korábbi próbálkozásai bizonyos
formai követelmények miatt nem
jártak sikerrel, ezúttal több eszközt
– hordozható számítógépet, 3D-s

interaktív fogászati atlaszt, fogak-
kal ellátott alsó és felső tanulmányi
modellt, kivetítőt és fényképezőgé-
pet – is kapott. 

– Nagyon fontos, hogy a hallga-
tók ne csak hallják, hanem lássák is
az előadások anyagát. Ugyanakkor
a kutatások során lehetőségük lesz
például különböző fázisokat lefény-
képezni. Ezekkel az eszközökkel
mindenképpen korszerűbbé válik a
fogorvosi karon az oktatás, és a tu-
dományos munka is – vélte dr. Szé-
kely Melinda.

Dr. Frigy Attila kardiológus,
egyetemi adjunktus egy számítógé-
pes EKG-rendszerre, illetve spiro-
méterre pályázott.

– Ez az EKG-rendszer a tulaj-
donképpeni betegellátásban is hasz-
nálatos. A diákok az eszköz
segítségével élőben láthatják az
EKG-jelenségeket, görbületeket,
ugyanakkor a tapasztaltakat le is
lehet menteni, így egy adatbázis is
kialakítható – magyarázta a kardio-
lógus.

Dr. Vass Levente az eszközök át-
adását és bemutatását követően arra
is kitért, hogy valamennyi benyúj-
tott pályázat kedvező elbírálást ka-
pott.

– Úgy gondolom, hogy az ilyen
jellegű kezdeményezésektől a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem fejlődése,
színvonalának emelkedése várható
– összegzett a Studium-Prospero
Alapítvány ügyvezető elnöke.

A kutatást is segítik

A megyét érintő fontos dönté-
sek születtek a csütörtöki ta-
nácsülésen. A legfontosab-
bakról Péter Ferenc tanácsel-
nök nyilatkozott. 

Közel 400 ezer lej 
szociális szolgáltatásokra

A Maros Megyei Tanács 399 ezer
lejt utalt ki csütörtökön a civil szer-
vezeteknek azon szociális szolgál-
tatások fedezésére, amelyeket a
bentlakásos rendszerben ellátott
személyeknek nyújtottak év elejétől
május végéig. Az idei támogatások
késtek, mert mindaddig nem lehe-
tett átutalni az összegeket, amíg a
megyei önkormányzat nem kötött
új szerződést a szóban forgó szerve-
zetekkel. 

– Jóváhagytuk azokat a keretösz-
szegeket, amelyek révén biztosítha-
tók az alapítványok által nyújtott
szociális szolgáltatások. Van egy
olyan lehetőség, hogy visszamenő-

legesen, az elmúlt hónapokra is ki
lehet fizetni a szolgáltatásokat. Eze-
ket a Szociális Ellátási és Gyermek-
védelmi Igazgatóság ellenőrizte,
megkötötték a keretszerződéseket,
és így jóváhagytuk az alapítványok
által végzett szolgáltatások ellenér-
tékét – nyilatkozta az ülés után
Péter Ferenc tanácselnök. 
100 ezer lej kimondottan ifjúsági
projektekre

A múlt havi rendkívüli tanácsü-
lésen az önkormányzat elfogadta a
2017-es pályázati programokat,
amelyek keretében a megyében be-
jegyzett civil szervezetek vissza
nem térítendő támogatást igényel-
hetnek kulturális, egyházi, sport-,
szociális és ifjúsági projektekre. Az
idei pályázati alap 2.300.000 lej,
amelyből a kulturális, szociális és
egyházi projektekre területenként
600.000 lej van elkülönítve, a sport-
tevékenységekre 400 ezer lej, az if-
júsági projektekre pedig 100 ezer lej. 

A megyei testület csütörtökön az
ifjúsági alapból nyújtott támogatá-

sok rendszeréről is döntött. A tanács
május 4-én közvitát szervezett az if-
júsági szervezetek képviselői szá-
mára, amelyen 19 szervezet vett
részt. A találkozón a jelenlévők azt
vitatták meg, hogy a megyei tanács
milyen projektekre fordítsa az ifjú-
sági alapot. Figyelembe vették a
24/2015-ös kormányhatározat elő-
írásait, amely a 2015-2020 közötti
országos ifjúsági stratégiáról ren-
delkezik, s megállapodtak abban,
hogy ebből az alapból nem finan-
szíroznak kulturális és sportrendez-
vényeket, hiszen ezekre a megyei
önkormányzat két másik kiírásán
lehet pályázni. A tanács végül úgy
határozott, hogy az ifjúsági alapból
olyan projekteket támogatnak, ame-
lyek aktív részvételre biztatják a fi-
atalokat a gazdasági, politikai,
szociális, oktatási és politikai élet
területén, illetve olyan kezdemé-
nyezéseket finanszíroznak, amelyek
növelik az esélyegyenlőséget, az
oktatáshoz, munkaerőpiachoz és
jobb életkörülményekhez való hoz-

záférést, különös tekintettel a hátrá-
nyos helyzetű fiatalokra. 

– Százezer lejt pályázhatnak meg
az ifjúsági szervezetek. A csütörtöki
tanácsülésen a testület elfogadta,
hogy a megszabott keret kimondot-
tan olyan tevékenységekre hívható
le, amelyek az ifjúságnak a gazda-
sági, szociális vagy politikai életbe
való bekapcsolódását segítik elő –
fogalmazott a tanácselnök. 

Pozitív mérleg az ipari parkban
A Maros Megyei Ipari Park

2016-os költségvetési mérlegét is
jóváhagyta az önkormányzati testü-
let. A pénzügyi adatok alapján az
ipari parknak tavaly 1,5 millió lej
bevétele volt, és kétszer nagyobb
nyereséggel zárta az évet, mint egy
évvel korábban. 2016-ban az ipari
park bruttó nyeresége 359.041 lej
volt, miközben 2015-ben csak
187.722 lej.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Fotó: Nagy Tibor

A fiatalok élete útelágazáshoz ért, döntéseket kell felvállalniuk Fotó: Gligor Róbert László

Elballagtak a nyárádszeredai középiskolából is
Az Élet kapujában

Megyei tanácsülés 
Soros ülés fontos döntésekkel

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS ________________________________________________ 2017. május 29., hétfő

Mezey Sarolta

Gligor Róbert László



Szűkös költségvetésükből
csak éppen krétára futja leg-
többször az iskoláknak, vi-
szont a mai gyermek
érdeklődését ezzel már nem
lehet felkelteni, inkább a kor-
szerű technológia eszközeit
kell(ene) bevinni a tanter-
mekbe. A marosvásárhelyi
Surtec áruház ilyen irányban
is támogatást nyújtott fele-
lősségvállalási programja
révén több iskolának.

A nyárádszeredai Deák Farkas
Általános Iskolában több mint 850
diák tanul az óvodai oktatástól a
gimnáziumi szintig összesen 44
osztályban, csoportban. Az önkor-
mányzatnak köszönhetően kitűnő
infrastruktúrával rendelkeznek, né-
hány év alatt a főtéri épület több
osztályteremmel bővült, Adrásfal-
ván új, háromszintes iskola épült,
felújították a szentlőrinci, sárdi és
mosoni iskolaépületeket, új iskola
épült Szentannán – tudtuk meg Tru-
fán József igazgatótól. Ami az in-
tézmények korszerű eszközökkel
való felszerelését illeti, elmondta: a
főtéri épületben bevezették az inter-
netet az elemi osztályokba és óvo-
dai termekbe, megjavíttatták a

számítógép-hálózatot a sárdi tago-
zaton, számítógépeket vásároltak a
titkárságra, könyvelőségre, a peda-
gógusoknak három számítógépet,
két fénymásolót szereltek fel a ta-
nári szobákban. Volt diákjuk, Tőkés
Anna eredményének köszönhetően
az iskolát is jutalmazta a tanügymi-
nisztérium, az összegből egy vide-
okivetítőt szereltek fel az
andrásfalvi amfiteátrumba. A Sur-
tec áruház adományából vásároltak
további négy videokivetítőt, egy
laptopot és hat CD-lejátszót, saját
költségvetésből még beszereztek
egy videokivetítőt és egy laptopot.
Egy kissé más tábla

A nyárádgálfalvi Szentiványi
Mihály Általános Iskola egy inter-
aktív oktatói táblát szerzett be „ka-
rácsonyi ajándékként” a Surtec
adományából. Az eszközt január-
ban szerelték fel, februárban egy
képzésen ismerkedtek meg haszná-
latával és képességeivel. Szinte kor-
látlanok a tábla kihasználásának
lehetőségei minden tantárgy kereté-
ben, az interneten számos lecketerv
található, amelyek mintájára a pe-
dagógus feladatlapokat, kérdőíve-
ket, oktatási segédanyagokat,
kísérleteket készíthet. Egyetlen
„hátránya”, hogy a pedagógusok-
nak meg kell tanulniuk a tábla hasz-
nálatát, és kezdetben az órára való

felkészülés több időt vesz igénybe,
de ha megszokja, sokkal könnyebb
lesz a tanítás – véli Gáspár Ildikó
igazgatónő, aki először Hollandiá-
ban látott ilyen táblát évekkel ez-
előtt. A gyerekek manapság
rengeteg időt töltenek a számító-
géppel, okostelefonnal, ezért már
nem kelti fel érdeklődésüket a kréta
és a hagyományos üvegtábla, egy
ilyen eszköz viszont igen. Továbbá
a tananyagot úgy kell összeállítani,
hogy a gyerek fejét ne fölösleges
információkkal tömjék, hanem
megtanítsák megkeresni, kiválo-
gatni a hasznos információkat, hi-
szen ma egy-két kattintással szinte
minden ismeret elérhető a világhá-
lón.

Az intézményvezető elmondta:
azért vásárolták meg ezt az eszközt
az adományból, mert saját költség-
vetésükből nem tehették volna meg,
a segítségével érdekesebbek a tanó-
rák, a diákok élvezik, könnyebben
sajátíthatják el az információkat.
Minden osztálynak bármikor hoz-
záférése van az új eszközhöz. Azt is
hozzátette: az iskolának szüksége
volna új számítógépekre, mert a
meglévők régiek, és az osztályok-
ban nincsenek számítógépek, holott
az új tankönyvekhez szükség volna
ezekre az eszközökre is.

Másokkal is megosztani a sikert
„A társadalmi felelősségvállalás

vállalati kultúránk szerves részét
képezi” – írja internetes oldalán a
Surtec áruház. A cég viszont sike-
reit csak akkor tekinti valóban si-
kernek, ha megoszthatja
társadalmunkkal, és hozzájárulhat a
társadalom segítéséhez, fejlődésé-
hez. Kiemelten kezelik a gyer-
mekek, a helyi közösségek
támogatását az oktatás, a sport, a

kultúra és a környezetvédelem
terén, fontosnak tartják, hogy segít-
ségük minél pozitívabb társadalmi
hatást érjen el, ezért a világos cé-
lokkal és tartalommal rendelkező
tevékenységeket, programokat tá-
mogatják. A tavalyi év folyamán a
cég 29 megyénkbeli tanintézmény-
nek, civil szervezetnek, önkor-
mányzatnak, egyháznak
adományozott több mint 236 ezer
lejt.

Piros pünkösd napján a közszolgálati
csatornák gazdag műsorkínálattal je-
lentkeznek. A színes palettára egyházi
közvetítések, a jeles ünnephez méltó
filmek és műsorok kerülnek.

A közmédia – a hagyományai szerint – a
pünkösdi műsorok sorát szombaton a Duna
Televízió csíksomlyói közvetítésével nyitja
meg (fotó). Az esemény a Hármashalom ol-
tárnál a magyarság legnagyobb szakrális ren-
dezvénye, több százezer zarándok érkezik
minden évben a helyszínre, hogy lerója tisz-
teletét Szűz Mária előtt. Idén a búcsú szónoka
dr. Veres András győri megyés püspök, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Kar elnöke (12.30).
Délben a Kossuth rádióban a csíksomlyói
Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom
harangja szól.

A Bartók rádió népzenei műsorában a hall-
gatók egy híres felvidéki énekes művészeté-
vel ismerkedhetnek meg. Szvorák Katalin a
magyar táncházmozgalom előadóinak első
nagy generációjához tartozik. Rendkívül gaz-
dag szakmai életutat járt be, a népdalok mel-
lett a liturgikus énekek kiváló ismerője és
művelője. (Népzene itthonról, 13.05)

Ünnep nem múlhat el történelmi film nél-
kül. A kőszívű ember fiai a szabadságharc 
filmeposza, a Baradlay család drámáját örö-
kíti meg. Emberi sorsokról, harcokról, szere-
lemről szól Jókai Mór regényének
feldolgozása. Az 1964-ben készült látványos
produkciót Várkonyi Zoltán rendezte (Duna,
16.00). A második részt a Duna vasárnap
16.30 órakor sugározza. Az ifjabb nemzedék
a Mandaléna kisasszony című Grimm-mesé-
ből ismerkedhet meg a címszereplő és Kon-
rád őszinte szerelmével. Az udvari ármány
elszakítja ugyan egymástól a fiatalokat, de a
mozi az utolsó pillanatban is tartogat kelle-
mes meglepetéseket (M2, 17.05).

Vasárnap a római katolikus szentmisét a
Kossuth rádió a zagyvapálfalvai Jézus Szíve-
templomból közvetíti. A hallgatók egy helyi
ünnep részesei is lehetnek, mivel a plébánia
mint intézmény 1932-ben, vagyis 85 évvel
ezelőtt jött létre. A szentbeszédet Kiss Dávid
salgótarjáni káplán mondja (11.04).

A Duna nézői a mosonmagyaróvári evan-
gélikus istentiszteletbe kapcsolódhatnak be.
„Az első pünkösd alkalmával Isten Szent-
lelke háromezer ember szívében gyújtott

tüzet. Kétezer évvel később mintha ez az
akkor meggyújtott láng ellobbanni látszana –
fogalmazza meg igehirdetésében Kiss Miklós
esperes. – Amit elődeink óvtak, továbbadtak,
azt mi engedjük kihunyni? Légy ezért az élő
Istennel szüntelenül szoros kapcsolatban,
hogy az első pünkösdkor fellobbant lángot
őrizni és továbbadni tudd!” (12.00).

A Gömöri pünkösdölő című műsorban
Mács Ildikó az ünnep népszokásait gyűjtötte
csokorba. Jóllehet a felvidéki hagyományok-
ban sok a közös vonás, számos eltérés is ta-
lálható. Míg például Várhosszúréten
pünkösdkor állítják fel a lányos porták előtt
a májusfát, Bátkában ezen a napon döntik le
(Kossuth rádió, 14.06).

Hajdók Judit orgonahangversenye igazi
zenei csemegéket is tartogat. Couperin Ko-
lostori miséje mellett egy elfeledett, Kodály-
kortárs magyar zeneszerző, Antalffy-Zsiross
Dezső Felhők című kompozíciója is elhang-
zik (Bartók rádió, 21.53).

Pünkösdi színes szőttes címmel a Kossuth
rádió Rádiószínháza igényes irodalmi és
zenei összeállítással kedveskedik irodalom-

és zenekedvelő hallgatóságának. A rádió esti
összeállításában megszólaló klasszikus ma-
gyar költők: Reviczky Gyula, Dsida Jenő,
Szabó Lőrinc, Nagy László és Kosztolányi
Dezső pünkösdi ihletésű versein túl helyet
kapnak a ritkábban hallható szerzőink, úgy-
mint Takáts Sándor, Vay Sarolta és Szendrey
Zsigmond művei is. Az egy órában Kodály
Zoltán muzsikája mellett méltó helyre talál-
nak az egyházi énekek és az ősi népdalok is
(22.04).

Az ünnep méltó befejezése a Világörökség
Portugáliában című összeállítás. Az alcobacai
kolostor Portugália egyik legnagyobb temp-
lomegyüttese, a gótikus stílusú középkori
építészet gyöngyszeme, s 1985 óta az
UNESCO világörökségi listáján szerepel. Az
ódon falak tüzetes vizsgálata valóságos idő-
utazás, ugyanis az egymást követő évszáza-
dok stílusai mind rajta hagyták a nyomukat
(Duna 2.20).

*pünkösdi népének
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Adományból vásároltak új taneszközöket

„Áldja a Szentlelket minden buzgó lélek”*
A magyar közmédia 

pünkösdi műsorajánlója

Jelenet A kőszívű ember fiai című filmből

Gligor Róbert László

A gálfalvi diákok az üvegtáblát egy érdekesebbre cserélhetik
Fotó: Gligor Róbert László



Ötven éve mondott igent
egymásnak az a 29 marosvá-
sárhelyi pár, akik a péntek
délelőtti szakadó esőben az
Ifjúsági Házba voltak hivata-
losak. Az aranylakodalmasok
tiszteletére szervezett ren-
dezvény a Marosvásárhelyi
Napok elmaradhatatlan moz-
zanatává vált az évek során.
Idén azonban az 50 éve há-
zasok mellett a városvezetés
a korábbi ünnepelteket is
meghívta az együttlétre.

A rendezvény első része kimon-
dottan az ez évi aranylakodalma-
soknak szólt. Az ünneplőbe
öltözött párokat a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem diákjai ma-
gyar és román énekekkel, népi és
modern tánccal lepték meg. A per-
gősebb dallamokat tapssal kísérték
az ünnepeltek, egy-két vendég
pedig telefonjával örökítette meg a
műsort.

Ezt követően Liviu Pancu szín-
művész arról kérdezgette az egybe-
gyűlteket, hogy most is ugyanúgy
döntenének-e az oltár előtt, mint
egykor, közben egy-két vicc is el-
csattant, így egyre oldottabb lett a
hangulat. 

– Önök nagyon jó emberek le-
hetnek, ha ennyi ideig kibírták egy-
más mellett – jegyezte meg a
színész. A vidám percek után a ren-
dezvény legünnepibb pillanata kö-
vetkezett: a nászinduló dallamára
emelkedtek fel ülőhelyükről a je-
lenlevők. A továbbiakban a polgár-
mesteri hivatal névre szóló
ajándékát, oklevelet, virágcsokrot
és tortát vehettek át a házaspárok.

A Dire Straits együttes Ticket to
Heaven (Jegy a mennybe) című
dalára nyílt meg újra az Ifjúsági
Ház termének ajtaja, hogy hosszú
sorokban léphessenek be rajta azok
a marosvásárhelyiek, akik az el-
múlt években ünnepelték aranyla-

kodalmukat. A polgármesteri hiva-
tal illetékesétől megtudtuk, hogy
az eseményre mintegy 150 párt
hívtak meg.
Ősz hajú fiatalok

Izgatottság és öröm tükröződött
a tekintetekben, az ismerősök lát-
tán felragyogtak az arcok, és a kí-
vülállónak egyértelműen az
lehetett a benyomása, hogy az ősz
haj, a kézbe simuló bot csak álca,
valójában közös útjuk elején járó
fiatal párok töltik be a termet. A je-
lenlevőket Claudiu Maior polgár-
mesteri tanácsadó üdvözölte, majd
Corina Chiriac énekesnő lépett
színre, hogy kedves, közvetlen stí-
lusában, bársonyos hangjával a
hetvenes-nyolcvanas évek fiatalsá-
gát hívja elő. Az épület előcsarno-
kában közben újabb torták és
virágcsokrok – a korábbi ünnepel-
tek meglepetései – várakoztak.

Az idei aranylakodalmasok
megajándékozását követő szünet-
ben Szakács Ervint és Piroskát arra
kértük, idézzék fel az együtt töltött
ötven év legszebb pillanatait. 

– A lányunk születése – vágta rá
gondolkozás nélkül a mosolygós
hölgy. – És az unokánké, aki ma
már 26 éves fiatalember.

A Szakács házaspártól azt is
megtudtuk, hogy szerintük a tartós
párkapcsolat lényege a szeretet
mellett az egymásra figyelés. Pi-
roska a ruhagyárban dolgozott,
Ervin vegyészoperátor volt. Közös
szenvedélyük a römi, nyugdíjas
éveikben mindennap játszanak
egy-két partit, de olvasni, tévézni
és utazgatni is szoktak.

Nagy Gyula és párja, Ágnes ké-
sőbb érkezett az ünnepségre. 
Ötvenöt éve házasok, öt évvel ez-
előtt ajándékozta meg őket a város-
vezetés. 

– Soha nem veszekedtünk, a
gyermekeink egyetlen indulatos
szót sem hallhattak tőlünk – árulta
el Ágnes, majd családjukról, két fi-
ukról és három unokájukról me-
sélt. 

– Az idősebbik lányunokánk
már 27 éves. A két kisebbik – egy
nyolcadikos fiú és egy ötödik osz-
tályos kislány – Magyarországon
él a szüleivel.

Ágnes a konfekciógyárban dol-
gozott, férje bútorfaragással foglal-
kozott. Régebb sokat kirándultak,
ma már nekik is a römi a kedvenc
szórakozásuk – tudtuk meg a derűs
arcú házaspártól.

Hasonlóan borús idő, de jóval ke-
vesebb égi áldás kíséretében zajlott
a napok egyik kiemelkedően látvá-
nyos programpontja, a veteránautó-
kiállítás és átlagtartó verseny.
Utóbbi esetében Marosvásárhelyről
rajtolt a rali, amelynek mezőnye kü-
lönböző ellenőrző pontokat érintve
Besztercén pihenőzött, majd fordult
vissza és ért célba a vásárhelyi vár-
ban. A hatvan autóból álló ralin szá-
mos különleges és értékes autó vett
részt, sőt, két női csapat is célba ért:
az egyik hölgyduó egy hetvenes

évek eleji Porsche Carrerával, a
másik egy szintén hetvenes évek-
beli Volgával vett részt a versenyen,
amelynek élén egy szűken fél év-
százados Volvo Amazon ért célba, a
különböző Mercedesek, Porschék,
VW Bogarak, Renault-k, Alfa Ro-
meók, Daciák, Skodák, ifjabb yo-
ungtimerek (a magunk részéről nem
értjük, hogy hogyan nevezhettek a
harmincadik évüknél fiatalabb jár-
művek…) és igen régi, tökéletesen
restaurált amerikai veteránautók –
húszas, harmincas évekbeli Fordok
és Buickok – előtt. A célállomás

mellett pedig hatalmas sátor alatt
pihentek a versenyre be nem neve-
zett négykerekű műremekek – töb-
bek között olyan design-mérföld-
kövek, státusikonok és versenyle-
gendák, mint a Jaguar E-Type, a
Mercedes SL 560, a Corvette C3
avagy a Porsche 911 Turbo.

A célba éréskor már megtelt a
vártér is, a lógó lábú esőfelhők el-
lenére jókedvű sokaság töltötte meg
a falak közötti területet, ahol több
kiegészítő program, táncelőadás és
képzőművészeti tárlat is várta az ér-
deklődőket. Ez évben is a vár ké-

pezte a napok kulturális-művészeti
központját, míg a Ligetben elsősor-
ban a szórakozásé volt a főszerep, a
különböző, kisebb kultúrterek iro-
dalmi esteknek adtak otthont, a Ví-

kendtelepen pedig a sportesemé-
nyek zajlottak – az érdeklődés min-
denhol jelentős volt, a családias
hangulatot pedig a rossz idő sem
rontotta el.
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Több üstben rotyogott a bajai
halászlé szombaton a Liget-
ben. A marosvásárhelyi város-
napok alkalmával idelátogató
bajaiak jelképes összegért kí-
nálták a hungarikummá vált
ínyencséget, a bevételt pedig
a helyi, rákos gyerekeket fel-
karoló egyesületnek adomá-
nyozták. 

Tizenkét fős küldöttség érkezett
az idei városnapokra a Marosvásár-
hellyel testvértelepülési kapcsolatot
ápoló Bajáról. Kovács Lajos Alpár
marosvásárhelyi tanácsos lapunk-
nak elmondta, született egy kezde-
ményezés, miszerint minden évben
a városnapokon lehetőséget biztosí-
tanak egy-egy testvérvárosnak,
hogy bemutatkozzon, idén pedig
Baján volt a sor. A bajaiak jóvoltá-
ból ezúttal Sípos Lóránd marosvá-
sárhelyi származású, Baján élő
festőművész képeit állították ki a
várban. Fercsák Róbert polgármes-
ter egy találkozó keretében bemu-
tatta a várost, illetve helyi
vállalkozók jelenlétében ismertették
Baja gazdasági, vállalkozási lehető-

ségeit. Az anyaországi vendégek jó-
voltából két nap, pénteken és szom-
baton megkóstolhatták a maros-
vásárhelyiek is a jellegzetes bajai
halászlevet. Szombaton délben a Li-
getben több üstben is rotyogott az
ínyencség, a kóstolásra várók sor-
ban álltak a bajaiak sátra előtt. 

Kollmann Péter lapunknak el-
mondta, pénteken és szombaton is
ötven-ötven adagot főztek a bajai
halászléből, ami az állaga alapján
nem paprikás, de nem is leves, és
alapvetően öt összetevőből készül,
ezt bolondítják meg fűszerekkel, de
csak olyanokkal, „amelyek az ég
alatt teremnek” – magyarázta tréfál-
kozva a bajai küldöttség szakácsi
teendőket ellátó tagja, majd hozzá-
tette, számára az itteni konyha kü-
lönlegességei közül a csorba áll az
első helyen, ezzel az ízvilággal
ugyanis Magyarországon nem talál-
kozott.

A bajai vendégek a halászlevet
nem ingyen kínálták, jelképes össze-
get kértek érte, a bevételt pedig az
Együtt a Rákos Gyermekekért Egye-
sületnek ajánlották fel. (menyhárt)

Baja testvértelepülés mutatkozott be 
az idei városnapokon
Jótékonykodással egybekötött

halászlékóstolás

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Fél évszázad ünnepe
Aranylakodalom az Ifjúsági Házban

Borús idő, derűs hangulat

Nagy Székely Ildikó 



A Budapest Honvéd története
14. bajnoki címét szerezte
meg szombaton, mivel 1-0-ra
legyőzte a vendég Videotont a
labdarúgó OTP Bank Liga 33.,
utolsó fordulójának döntővé
előlépő rangadóján. A kispes-
tiek sikerükkel három ponttal
előzték meg székesfehérvári
ellenfelüket, akiket két vere-
ség után először győztek le
ebben a bajnokságban.

A hazai szurkolók többsége már
egy órával a kezdés előtt elfoglalta
a helyét, a szakaszosan érkező ven-
dégdrukkerek közül néhányan még
az utolsó pillanatokban is a lelátó
felé baktattak. A Honvéd-tábor élő-
képén a fekete, fehér és piros zász-
lóerdő által közrefogva a 14-es
szám jelent meg, amellyel szombati
reményeikre utaltak az estig 13-szo-
ros bajnok klub fanatikusai, akik-
nek aztán nem is kellett csalódniuk.

A Videoton kontroll alatt tartotta
a kezdést: a fehérváriak tíz perc
alatt több szögletet is elvégeztek,
Marko Scepovic pedig a 8. percben
ziccert körülményeskedett el. A kis-
pestiek a védekezésre koncentrál-
tak, nem túl meggyőző
támadásaikat a vendégek már a fél-
pálya környékén megszűrték. Így
idővel már helyzet nélkül, viszont a
mezőnyben sok ápolással teltek a
percek. A két edző közül a fehérvári
Henning Berg az 5., a kispesti
Marco Rossi a 20. perc tájékán ve-
szítette el az önuralmát, és onnantól
kezdve magas hőfokon égve min-
den mozdulatával együtt élt a pá-
lyán történtekkel.

A feszültség a tétnek megfele-
lően nagy volt a pályán is: a 40.

percben Danko Lazovic és Davide
Lanzafame főszereplésével a félpá-
lyánál többen kakaskodtak, a két lé-
giós „jutalma” sárga lap lett. A
fehérváriak kapusa, a hajráig dolog-
talan Kovácsik Ádám a szünet előtti
percekben két alkalommal is bravú-
rosan avatkozott a játékba: előbb
egy szabadrúgás utáni fejest, majd
egy átlövést hatástalanított.

A kispesti ultrák a második félidő
elején pirotechnikai látványelemek-
kel készültek, erre a fehérvári „kol-
légák” piros-fehér-kék füsttel és
villogó petárdákkal válaszoltak. A
nagy füst miatt Bognár Tamásnak

két percre meg kellett állítania a já-
tékot. A 60. percben a kispestiek
első számú gólfelelőse, Eppel Már-
ton a rövid sarokra érkezve a fehér-
vári kapu bal oldalába pörgette a
labdát Patrick Ikenne-King beadása
nyomán. A kispesti támadó, a baj-
nokság gólkirálya 16. találatát sze-
rezte.

A Honvéd vezetésére reagálva
Berg a védő Szolnoki Roland 
helyére a szélső Géresi Krisztiánt
küldte a pályára, és áttért a három-
csatáros játékra. A Videoton sebes-
séget váltott, és beszorította a
házigazdákat a saját térfelükre. A

75. percben a kispesti védő, Baráth
Botond mentett bravúrosan a hazai
ötösnél, ettől eltekintve azonban ve-
szélyes gólhelyzetet mezőnyfölénye
ellenére sem tudott kidolgozni a
vendégcsapat. A Honvéd védelmét
megerősítve a hajrában öt hátvéddel

és három védekező középpályással
játszott, és eredményesen őrizte
meg kapuját a góltól.

A kispesti drukkerek nem kiabál-
ták el a sikert: csak a 90. percben
skandálták először, hogy „Baj-
nokcsapat! Bajnokcsapat!”.

Az alsóházi rájátszás 12. fordu-
lójában hazai pályán újra 2-0-s ve-
reséget szenvedett a már biztos
kieső Marosvásárhelyi ASA (akár-
csak egy héttel korábban az FC Bo-
toşani elleni mérkőzésen). Ezúttal a
Voluntari vitte el mind a három
pontot a Sziget utcából, gólt most
sem sikerült szereznie a házigazda
alakulatnak, bár a mérkőzést meg-
előző sajtótájékoztatón Ionel Ganea
vezetőedző ezt kifejezetten célként
jelölte meg játékosai számára. A
háló csak Pap mögött zörgött, és ér-
dekesség, hogy az Ilfov megyeiek
mindkét gólját cserejátékosok lőt-
ték. 

Az összecsapás első negyedórá-
jában a hazaiak saját térfelükre szo-
rították be ellenfelüket, jól
adogattak, az első valamirevaló ka-
pura lövésükre viszont a 28. percig
kellett várni, amikor Marius Cons-
tantin 20 méterről, laposan küldte a
labdát Bornescu kapujára, és az
Ilfov megyeiek kapusa hárított. A
vendégek viszont már a 12. percben
is „alkalmatlankodtak” az ASA ka-
pujának előterében, akkor Ivanovici
lövése alig szállt kapu fölé, később
Pap mentett a jól indított G. Deac
elől (25.).

A második játékrész 65. percé-
ben megszerezték a vezetést a ven-
dégek: a csereként beállt Căpăţână
a tizenhatos jobb oldalán, két csel

után ballal a hosszú sarokba lőtte a
labdát (0-1).

Látszott Claudiu Niculescu veze-
tőedző csapatának játékán, hogy
jobb játékerőt képvisel, mint ellen-
fele, így a vendégeknek sikerült
újabb találatot elérniük a mérkőzés
81. percében: Voduţ jól passzolt a
tizenhatos vonalánál Al. Tudose
mellett a másik voluntari-i cserejá-
tékosnak, V. Mihainak, aki Pap
lábai között a hálóba juttatta a lasz-
tit (0-2).

Időközben Schieb 20 méterről
kapu fölé durrantott (74.), majd Go-
robsov mintegy 25 méteres lövése
is célt tévesztett (77.), mindez kevés
volt a gólszerzéshez, aminek hiánya
hosszú hetek óta gond a csapatnál.
A találkozó hajrájában Căpăţână
(86.) és V. Mihai (89.) lövéseit vé-
deni tudta Pap, aki az alsóházi ráját-
szásban talán a legkiemelkedőbb
teljesítményt érte el az ASA játéko-
sai közül. Bravúrjainak köszönhe-
tően szinte biztos, hogy nem kell
követnie mostani csapatát a 2. li-
gába.
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Ranglista
1. Jászvásár 12 7 5 0 14-3 41
2. Medgyes 12 4 5 3 15-9 37
3. Voluntari 12 6 3 3 16-14 36
4. Botoşani 12 3 5 4 12-9 30
5. Pandurii 12 4 4 4 11-16 26
6. Poli ACS 12 4 4 4 11-11 23
7. Chiajna 12 2 4 6 11-17 23
8. ASA 12 1 4 7 3-14 13

A Dinamo a Ligakupa utolsó győztese, a sorozat megszűnt
Adam Nemec két góljával (6., 26.) öt év után először nyert valamilyen serleget a Bukaresti Dinamo. A

fővárosiak a Temesvári Poli ACS-t múlták felül a fináléban, amely után bejelentették: a sorozat névadó
szponzorának visszalépése következtében jövőre már nem írják ki a rendezvényt, mert az iránt nincs meg-
felelő érdeklődés, a pénzdíjak ellenére sem. A szervező Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) kezdeményezte,
hogy a nyertes játszhasson osztályozót a Románia-kupa győztesével az Európa-ligás helyért, amely most
hivatalból az utóbbinak jár. Remélték ugyanis, hogy ha sportvonalon is lehet nyerni valamit a Ligakupában,
akkor nagyobb felhajtás lesz a sorozat körül, azonban a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) ezt nem támo-
gatta. Mivel ez nem jött össze, az LPF bejelentette, hogy megfelelő támogatás hiányában jövőre nem vál-
lalkozik a szervezői feladatra.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 12. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Vo-

luntari FC 0-2 (0-0)
Marosvásárhely, Trans-Sil stadion, 300 néző. Vezette: Marcel Bârsan (Buka-

rest) – középen; Marius Mihai Marica (Beszterce), Alexandru Vodă (Gyulafehér-
vár) – partjelzők; Andrei Sorin Antonie (Bukarest) – tartalék. Ellenőr: Romulus
Chihaia (Bukarest), Ionel Popa (Jászvásár).

Gólszerző: Căpăţâna (65.) és V. Mihai (81.)
Sárga lap: M. Costantin (49.)Tăbăcariu (44.)
ASA: Pap – Velayos, M. Constantin, Chertes, Tudose, Mendy – Nicoliţă, Petra

(46. Schieb), Gorobsov, Dulap (46. Petriş) – R. Stoica (75. Ferfelea).
FC Voluntari: Bornescu – Leasă, Achim, Hrvoje, Al. Coman – Ivanovici (46.

Căpăţână) Tăbăcariu, Ionescu, G. Deac (61. V. Mihai) – Curelea (82. Tudorică),
Voduţ.

További eredmények az alsóházi rájátszás 12. fordulójából: Medgyesi Gaz
Metan – Concordia Chiajna 3-0, Temesvári Poli ACS – Zsilvásárhelyi Pandurii 0-
1, Botoşani FC – Jászvásári CSM Politehnica 0-1.

A Voluntari nyerte a Románia-kupát
Hosszabbítások és tizenegyesrúgások után a Voluntari FC nyerte a labdarúgó Románia-kupát, miután a

szombat esti döntőben 5-3-ra diadalmaskodott az Astra ellen. Alexandru Ioniţă 35. percben szerzett góljával
a giurgiui alakulat jutott vezetéshez, a Voluntari a 83-ban büntetőből egyenlített, amelyet Marinescu értéke-
sített. Mivel a meccs végéig több gól nem született, és a kétszer negyedórás ráadásban is érintetlenek maradtak
a hálók, ezért büntetőpárbaj döntött a győztesről. Az első három játékos mindkét csapatból belőtte (Bălan,
Marinescu és Voduţ a Voluntari-tól, Fabricio, Săpunaru és Seto az Astrától), majd a negyedik menetben Iva-
novici betalált, Stan rúgását viszont hárította Balauru. Az egygólos vezetés birtokában Achim úgy készülőd-
hetett neki, hogy ha hálóba kerül a labda, nyertek. Megtörtént, így a hét éve alapított Ilfov megyei klub
története első kupagyőzelmét ünnepelhette.

Szerkeszti: Farczádi Attila
998.

Apropó bajnoki címhódítás
A Bp. Honvéd 1993 után lett ismét bajnok, és ebben az évszázadban

másodszor végzett dobogón a 2013-as bronzérmet követően. Legutóbbi
sikere alkalmával – 24 évvel ezelőtt – a finn Martti Kuusela személyé-
ben szintén külföldi edző vezette diadalra az együttest (ezúttal az olasz
Marco Rossinak sikerült ez a bravúr). A kispestiek úgy zárták a szezont,
hogy legutóbbi öt bajnoki mérkőzésüket megnyerték, hazai pályán
pedig megszakítás nélkül tizenegy meccsen maradtak veretlenek, ráa-
dásul tíz alkalommal győztek. A klub a következő idényben a Bajnokok
Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, a Videoton ezüstérmesként – a Va-
sassal és a Ferencvárossal együtt – az Európa-liga selejtezőjében sze-
repel majd.

A bajnokság végeredménye
1. Honvéd 33 20 5 8 55-30 65
2. Videoton 33 18 8 7 65-28 62
3. Ferencváros 33 14 10 9 54-44 52
4. Vasas 33 15 7 11 50-40 52
5. Paks 33 11 12 10 41-37 45
6. Szombathely 33 12 7 14 42-46 43
7. Újpest 33 10 12 11 47-51 42
8. Debrecen 33 11 8 14 42-46 41
9. Mezőkövesd 33 10 10 13 39-54 40
10. MTK 33 8 13 12 26-36 37
11. Diósgyőr 33 10 7 16 39-58 37
12. Gyirmót 33 5 9 19 21-51 24

Czimbalmos Ferenc-Attila

Foci a vízben: a múlt heti felhőszakadások következtében a megszokottnál nehezebb feladatot
jelentett a labdakezelés a két csapat játékosai számára.                              Fotó: Nagy Tibor

Távozik Marco Rossi,
Erik van der Meer érkezik

Távozik a friss bajnok Budapest Honvéd labdarúgócsapatának éléről
Marco Rossi. Az olasz vezetőedző a Videoton ellen otthon megnyert
szombati mérkőzés utáni sajtótájékoztatón jelentette be szándékát.
„Szerettem volna nyomot hagyni a Honvéd történelemében. Bajnok
lettem, így kapok majd egy fejezetet ennek a fantasztikus klubnak a
történelemkönyvében. A munkámat elvégeztem, aminek nagyon szép
a vége, és ahogy szokták mondani: a csúcson kell abbahagyni. Én sem
teszek másként” – mondta könnyeivel küszködve. 

Az 52 éves tréner először 2012 augusztusa és 2014 áprilisa között
volt a Bp. Honvéd vezetőedzője, majd rövid szünetet követően 2015
februárjától vezette a csapatot. Előbb bajnoki bronzérmes lett a kispes-
tiekkel 2013-ban, most bajnoki aranyérmesként búcsúzik.

Marco Rossi helyét Erik van der Meer veszi át, közölte vasárnap a
kispesti klub. Ő irányítja a következő idényben a bajnok Budapest
Honvéd labdarúgócsapatát. A 49 éves holland szakember játékosként
szerepelt többek között az Utrechtben és a Real Murciában, míg veze-
tőedzőként dolgozott egyebek mellett Malajziában, Ukrajnában és Ka-
tarban. Legutóbbi állomáshelye a Qatar SC volt.

Jegyzőkönyv
OTP Bank Liga, 33. forduló: Budapest Honvéd – Videoton FC 1-0 (0-0)
Budapest, Bozsik Stadion, 8516 néző, vezette: Bognár T.
Gólszerző: Eppel (60.).
Sárga lap: Lanzafame (40.), Vasiljevic (83.), illetve Lazovic (39.).
Budapest Honvéd: Gróf – Baráth, Kamber, Bobál D. – Ikenne-King (75. Lov-

ric), Koszta (81. Vasiljevic), Nagy G., Gazdag (59. Zsótér), Holender – Eppel,
Lanzafame.

Videoton FC: Kovácsik – Szolnoki (62. Géresi), Vinícius, Juhász, Stopira –
Nego, Varga J. (88. Maric), Pátkai (72. Hadzic), Suljic – Lazovic, Scepovic.

A 33. forduló további eredményei: Ferencváros – Újpest 2-0, Vasas – Mező-
kövesd 1-1, Paks – MTK 1-1, Diósgyőr – Debreceni VSC 1-3, Budapest Honvéd
– Videoton 1-0, Szombathelyi Haladás – Gyirmót 1-2.

Újabb vereség, ASA-s gól
továbbra sincs

Huszonnégy év után bajnok a Budapest Honvéd



Pénteken lejátszották az utolsó
fordulót a 3. ligás labdarúgó-baj-
nokságban, és eldőlt, hogy melyik
az a két csapat, amely a következő
évadtól egy osztállyal feljebb sze-
repelhet.

Az már korábban kiderült, hogy
a Bukaresti Metaloglobus, az SCM
Piteşti és a Nagyszebeni Her-
mannstadt a 2. ligában folytatja a
jövő bajnokságban, és most már
azt is tudjuk, kik csatlakozhatnak
hozzájuk: a Temesvári Ripensia és
a Ştiinţa Miroslava. Utóbbi felju-
tása egyben azt is jelenti, hogy a
szinte végig vezető FK Csíksze-
reda az utolsó száz méteren lema-
radt, az utolsó forduló előtt csak
harmadik moldvaiak a székelyföldi
alakulat otthonában győztek pénte-

ken 1-0-ra, és mivel a második he-
lyen álló Szászhermány hazai kör-
nyezetben csak 1-1-re játszott a
CSM Paşcani-nal (a vendégek az 1.
hosszabbításpercben egyenlítet-
tek!), így ők szerezték meg az I.
csoport bajnoki címét.

Csíkszeredában az első félórá-
ban szinte percenként alakítottak ki
gólhelyzeteket a csíkiak, Bajkó
Barna kétszer is betalált a kapuba,
de mindkét gólt les miatt érvényte-
lenítették, számolt be a mérkőzés-
ről az FK honlapja. A két meg nem
adott gólt követően Györgyi Arthur
került helyzetbe, és lövése a kapu-
fáról pattant vissza. A 40. percben
vezetett FK-roham során többször
is kapura lőttek a csíkszeredai játé-
kosok, a Miroslava beszorult a ti-

zenhatosába, végül a gólvonalról
mentettek a moldvai játékosok.
Szünetre 0-0-lal vonultak pihenni a
csapatok, a Miroslava csapatának
helyzete sem volt, gyakorlatilag
egy térfélen zajlott a találkozó.

A mérkőzés szünetében megér-
kezett az FK Csíkszereda U17-es
csapata, amely Románia-kupa-
döntőt játszott a Bukaresti Dinamo
ellen. Dusinszki Zoltán és Incze
Tibor ezüstérmes csapatát a csíki
közönség is megünnepelte, és taps-
vihar közepette vonultak be a pá-
lyára.

Szünet után kezdetben újra saját
térfelére szorította ellenfelét az FK,
az 50. percben azonban szinte a
semmiből kapufát lőtt a Miroslava,
és ezzel mintegy előre jelezte az
utóbb történteket. Az időhúzás, a
labda gyakori kirúgása, amellyel
próbálták távol tartani a kaputól a
csíkiakat, meghozta a gyümölcsét,
a sok kihagyott hazai helyzet pedig
megbosszulta magát: a 65. percben
a Miroslava második kapura lövése

irányt változtatott egy csíki védőn,
és Horvát Adrián nem tudott hárí-
tani (0-1).

A gól sokkolta a nézőket és a
csapatot is, és az FK szakmai
stábja mindent megpróbált, hogy
felrázza a fiúkat: szerkezetet vál-
tottak, cseréltek – mindhiába. A
Miroslava 11 emberrel védekezett,
és minden támadásra jól mozdultak
rá, hiába alakított ki helyzeteket az

FK, rendre lesen maradtak, vagy az
ellenfél kapusa hárítani tudott. A
89. percben egy 11-es-gyanús 
helyzetük is volt a csíkiaknak, de a
játékvezető nem ítélt semmit. A
hosszabbításban is minden követ
megmozgatott a házigazda csapat,
de a gól nem jött össze, így vereség
lett a vége.

Az FK Csíkszereda a harmadik
helyen zárta a bajnokságot, mind-

össze egy pontra a
feljutást jelentő első
helytől, amely az
eredmények játéka
folytán a Miroslavát
illette.

Érdekességként ke-
zelhető a Temesvári
Ripensia feljutása is,
a bánsági városban
ugyanis így már biz-
tosan két 2. ligás klub
lesz a következő
idényben (jelenleg a
Temesvári Politeh-
nica ASU tagja a 
mezőnynek), ugyan-
akkor még az is 
előfordulhat, hogy
hárman lesznek –
amennyiben a most 1.
ligás Poli ACS elbú-
csúzik az élvonalbeli
bajnokságtól.

Az elmúlt hét végén a labdarúgó
harmadosztály 2016-2017-es pont-
vadászatának utolsó játéknapját
rendezték. Szászrégenben a me-
gyénket képviselő együttesek közül
az Avântul és a Radnót SK találko-
zott. A decemberi, radnóti meccsen
a régeniek legsúlyosabb vereségü-
ket szenvedték el, hiszen 1-1-es fél-
idő után a hazai gárda 5-1 arányban
valósággal lehengerelte Stoica Vili
tanítványait. Így alapos okuk volt a
házigazdáknak a visszavágóra a
bajnokságban meglepően gyengén
teljesítő radnótiak ellenében.

A mérkőzés Avântul-gólhelyzet-
tel rajtolt: a 3. percben egy bal ol-
dali beadást követően Stavilă
kecsegtető pozícióból, mintegy 7
méterről jóval fölé emelt. Noha az
összecsapást a házigazdák irányítot-
ták, az első félidő feléig említésre
érdemes szituációk nem voltak. A

15. percben Murar 17 méterről el-
végzett szabadrúgása kevéssel a
kapu fölött szállt el. Három perccel
később Balea próbálkozott távoli
lövéssel, ám kísérlete elkerülte
Suciu kapuját. A 33. percben a házi-
gazdák megszerezték a mérkőzés
első találatát: az elképesztően túlsú-
lyos Crăciun (a szászrégeniek egy-
kori hálóőre) merészen, ám eléggé
meggondolatlan módon mozdult ki
a kapuból, így Stavilă könnyedén
megszerezte a pöttyöst, s mintegy
30 méterről boltívesen az üresen
maradt kapuba küldte (1-0). A 40.
percben Sîplăcan távoli lövésénél a
vendégkapus résen volt. Egy perc
elteltével Murar lőhetett kapura jó
pozícióból, ám kísérlete jócskán el-
kerülte a kaput. Az első felvonás
hajrájában a radnótiak előbb Ungur
(44.), majd Balea (45.) révén pró-
bálták távoli lövéssel bevenni Suciu
kapuját – sikertelenül. 

Noha az első félidőben a vendé-

gek eléggé halvány teljesítményt
nyújtottak, játékuk mégsem sejtette,
ami a szünet után következett. A
második játékrész 46-80. perce kö-
zött ti. szinte végig egykapuzás
folyt a vendégek célterülete előteré-
ben. Pusztán az a tény, hogy a
szászrégeniek a 65. és a 79. perc kö-
zött négyszer vették be a többnyire
kiszolgáltatott helyzetben lévő Cră-
ciun kapuját, mindent elárul.

A 46. percben Stavilă jó szögből
fölé lőtt, majd három perccel ké-
sőbb ugyanő valósággal gúnyt űzött
a fociból, amikor alig néhány mé-
terről a vendégkapust vette célba! A
fiatal csatár mintha azt üzente volna
a mintegy 250 fős nézőseregnek: ha
akarom, belövöm, ha nem akarom,
nem lövöm be… Az 53. percben
Dézsi nem találta el a kaput, majd a
62.-ben, a túloldalon R. Stoica tá-
volról kísérletezett, de lövése
ugyanúgy célt tévesztett. A radnó-
tiak számára ezután következett a
rémálomba illő tizennégy perc: a
65. percben Feketics mintegy 12-13

méterről szépségdíjas gólt szerzett,
kétgólosra növelve csapata előnyét
(2-0). Alig három perc elteltével
Stavilă pár méterről leadott lövését
Crăciun remekül hárította, ám a
szemfüles Rus közelről a léc alá
bombázott (3-0). Az egyébként na-
gyon borús szászrégeni égből nem
hullt záporeső, de a radnóti kapuba
csak úgy potyogtak a gólok: a 78.
percben Rus egyedül a kapussal
higgadtan lőtt a vendégkapus mel-
lett a hálóba (4-0), majd bő egy
perccel később a találkozó leglátvá-
nyosabb gólját jegyezhettük le: a ré-
geniek fáradhatatlan
csapatkapitánya, Truţa mintegy 14-
15 méterről mesterien emelte át a
pöttyöst a kimozduló vendégkapu-
son (5-0).

A tavaszi idényben minden bi-
zonnyal ez volt az Avântul legjobb
és legemlékezetesebb negyedórája!
Gyors ellentámadások, pontos össz-
játék, egyszerű és káprázatos befe-
jezések egyaránt szerepeltek a
produkcióban. A kiváló perceket

követően a hazaiak talán kissé elfá-
radtak, vagy a számottevő előny
birtokában ráültek az eredményre,
így a mérkőzés utolsó tíz percében
a radnótiak is „szóhoz jutottak”.
Többet birtokolták a labdát, eléggé
erőteljesen támadtak, és jó gólhely-
zeteket is kialakítottak, azonban
sem Balea (82.), sem Roman (88.)
nem tudta megszerezni a becsület-
gólt. A 84. percben ráadásul ember-
hátrányba is kerültek, miután
Bîrseti a középpályán elkövetett
eléggé durva szabálytalanságával
begyűjtötte második sárga lapját,
így idő előtt mehetett zuhanyozni.
Az összecsapás szászrégeni gól-
helyzettel zárult, a 2. hosszabbítás-
percben a remek formában játszó
Rus jó szögből fölé lőtt.

A hazaiak meglepően sima és
nagyarányú győzelemmel búcsúztak
a 3. liga V. csoportjának küzdelem-
sorozatától. Ezzel Stoica Vili tanít-
ványai a tabella 8. helyén zárták a
bajnokságot. Az őszi idény kiábrán-
dító, ellenben a tavaszi szezon elis-
merésre méltó. Az együttes a
visszavágóbeli erősítéseknek kö-
szönhetően vitathatatlanul fejlődött
teljesítmény szempontjából. A
szászrégeniek a tavaszi idény alatt
mindössze öt pontot veszítettek
hazai környezetben, hármat a Nagy-
szebeni Hermannstadt ellen, amely
simán feljutott a 2. ligába. Mind-
azok a régeniek, akik arról ábrán-
doznak, hogy 29 év után az Avântul
megpróbálhatná reális esélyekkel
megcélozni a román labdarúgás má-
sodosztályába való feljutást, újabb
kudarcot éltek át, és ahogyan jelen-
leg állnak a dolgok a sport terén a
hegedűk városában, úgy tűnik, ha-
marabb lesz 2. ligás együttese a 4.
ligás bajnokságot minden valószínű-
ség szerint megnyerő Marosorosz-
falunak, mint Szászrégennek…
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Szabó Antal-Lóránd

Bajkó Barna két gólt is szerzett, egyiket sem adta meg a játékvezető

A bajnokság végeredménye
1. Nagyszeben         28        21          4         3           64-23           67
2. Kudzsir                28        17          4         7           62-27           55
3. Sănătatea             28        15          8         5           42-21           53
4. Nemeszsuk          28        16          5         7           64-30           53
5. Lénárdfalva         28        14          8         6           50-32           50
6. Zilah                    28        15          4         9           41-24           49
7. Avântul                28        14          4         10         46-29           46
8. Gaz Metan II       27        13          7         7           58-45           46
9. Dés                       28        10          8         10         44-38           38

10. Sülelmed              28        8            9         11         39-47           33
11. Radnót                 28        9            2         17         45-68           29
12. ASA II                 28        8            3         17         31-65           27
13. Fugyivásárhely    27        6            2         19         29-52           20
14. Pusztadaróc         28        5            2         21         28-71           17
15. Beszterce             28        2            2         24         13-84           8

A 3. liga I. csoportjának végeredménye
1. Miroslava                      28       20      4        4          67-31      64
2. Szászhermány               28       19      6        3          64-19      63
3. Csíkszereda                   28       19      6        3          59-18      63
4. Aerostar                         28       14      6        8          53-29      48
5. Valea Mărului                28       13      4        11        48-54      43
6. Románvásár                   28       12      4        12        48-50      40
7. Barcarozsnyó                 28       11      5        12        35-31      38
8. Lieşti                              28       11      5        12        40-38      38
9. Vaslui                             28       10      2        16        41-68      32

10. Râmnicu Sărat               26       9        4        13        33-33      31
11. Metalosport                   28       8        6        14        26-41      30
12. Székelyudvarhely          28       8        4        16        27-63      28
13. Paşcani                          28       6        5        17        43-66      23
14. Chişcani                         28       4        4        20        28-68      16
15. Bákói SC*                     28       10      5        13        48-51      -13
* 48 büntetőpont levonva

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3.liga, V. csoport, 30. (utolsó) forduló: Szászrégeni Avântul
– Radnót SK 5-0 (1-0)
Szászrégen, borús, esős időjárás, Avântul-pálya, mintegy 250 néző. Ve-
zette: Sorin Vădana – középen, Claudiu Giorgiu (mindketten Kolozs-
vár), Sergiu Duma (Zilah) – partjelzők. Ellenőr: Ioan Orosfoian
(Marosludas) , Marcel Savaniu (Brassó).
Gólszerzők: Stavilă (33.), Feketics (65)., Rus (68., 78.), Truţa (79.).
Szászrégeni Avântul: Suciu – Gliga, Merdariu, Sîplăcan, Truţa, Murar,
Pop, Sbârcea (67. Ghirca), Feketics (77. Fülöp A.), Stavilă (73. Inţa),
Dézsi (60. Rus).
Radnót SK: Crăciun – Cîndea, Moldovan, Bălaş (67. Roman), Balea,
L. Cheţan, Ungur, I. Cheţan, Bîrseţi, G. Marian (58. R. Stoica), Păcu-
rar.
További eredmények a 30. fordulóból: Zilah – Marosvásárhelyi ASA II
6-0, Nagyszeben – Kolozsvári Sănătatea 1-1, Medgyesi Gaz Metan II
– Lénárdfalva 2-4, Pusztadaróc – Nemeszsuk 3-8, Dés – Fugyivásár-
hely 2-3, Sülelmed – Kudzsir 1-1.

Eredményjelző, ranglisták
A 3. liga utolsó fordulójának eredményei:

* I. csoport: Lieşti – Rm. Sărat 0-0, Barcarozsnyó – Bákói Aerostar 2-
1, Valea Mărului – Románvásár 3-1, Székelyudvarhely – Vaslui 3-0,
FK Csíkszereda – Miroslava 0-1, Szászhermány – Paşcani 1-1. Chiş-
cani állt.
* II. csoport: Astra Giurgiu II – Bukaresti Metaloglobus 1-0, Konstan-
cai Viitorul II – Tunari 0-0, Slobozia – Domneşti 2-3, Olteniţa – Buka-
resti Dinamo II 2-1, Cernavodă – Tulcea 2-5, Popeşti-Leordeni –
Modelu 0-4, Malu – Boldeşti 0-3 (játék nélkül). A bajnokság végered-
ménye: 1. Metaloglobus 60 pont, 2. Domneşti 49, 3. Tunari 46, 4. Vii-
torul II 44, 5. Slobozia 41, 6. Popeşti Leordeni 39, 7. Tulcea 39, 8.
Dinamo II 38, 9. Olteniţa 35, 10. Astra II 35, 11. Cernavodă 34, 12.
Modelu 29, 13. Boldeşti 22, 14. Malu 0.
* III. csoport: Bukaresti FCSB II – Aninoasa 0-1, Alexandria – Piteşti
0-0, Filiaşi – Titu 1-3, Roşiori – Bradu 1-1, Moreni – Mioveni II 2-0,
Voluntari II – Sirineasa 3-0, Podari – Concordia Chiajna II 0-3 (játék
nélkül). Az USK Craiova II állt. A bajnokság végeredménye: 1. Piteşti
72 pont, 2. Bradu 47, 3. Voluntari II 44, 4. Alexandria 44, 5. Moreni
43, 6. Chiajna II 40, 7. Roşiori 40, 8. USK Craiova II 38, 9. Mioveni II
38, 10. Aninoasa 37, 11. Filiaşi 37, 12. FCSB II 35, 13. Şirineasa 27,
14. Titu 23, 15. Podari 13.
* IV. csoport: Magyarigen – Temesgyarmat 2-0, Lugos – Borossebes
2-0, Temesvári Ripensia – Zsilvásárhelyi Pandurii II 4-0, Resicabánya
– Temesvári Poli ACS II 5-1, Aradi UTA Öreg Hölgy II – Gáld 2-4,
Déva – Kisbecskerek 2-0, Csermő – Gyulafehérvár 4-2. A bajnokság
végeredménye: 1. Ripensia 55 pont, 2. Resicabánya 54, 3. Lugos 51,
4. Déva 49, 5. Borossebes 47, 6. Gáld 46, 7. Magyarigen 42, 8. Csermő
28, 9. Poli ACS II 27, 10. Pandurii II 27, 11. Gyulafehérvár 26, 12. Te-
mesgyarmat 24, 13. UTA Öreg Hölgy II 19, 14. Kisbecskerek 18.

Gólzáporos hazai győzelem a Maros megyei rangadón

Eldőlt, hogy kik jutnak fel a 2. ligába – Csíkszeredának nem sikerült



Pákai György 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című sportműsorában Szucher Ervin meghívottja Pákai
György, Magyarország szektorlabdabajnoka és a világranglista első he-
lyezettje.

Az idén is megszervezték a
sportgálát a Marosvásárhelyi Napok
keretében. Először hasonlóra tavaly,
a választási kampányban került sor,
akkor a város legkiválóbb sportem-
bereinek díjazására ez rá is nyomta
a bélyegét. Talán ezért tartotta fon-
tosnak az idén is megszervezésre
érdemesnek a hivatal a gálát, ám ez-
úttal teljesen „demokratikusan” zaj-
lott az egész. A gálára ugyanis
meghívták a város minden hivatalo-
san bejegyzett sportklubját és egye-
sületét, a nemzetközi színvonaltól a
gyerekeket oktató klubokig és a ve-
teránokig, a legismertebb klubtól a
legismeretlenebbig valamennyit, és
egyenlő mértékben díjazta őket a
város vezetősége. Az idén ugyanis
nem a jelentősebb eredményeket
elérő sportolók vagy szakemberek,
hanem a klubok és egyesületek kap-
ták az elismerést jelképező, szár-
nyakat mintázó szobrocskát. A
klubok mellett a sportról tudósító
sajtósok is átvehettek hasonló elis-
merést.

A díjakat a polgármester szemé-
lyes tanácsadója, Claudiu Maior
adta át, aki néhány érdekes dolgot
is mondott az ilyenkor szokásos
protokolláris szöveg mellett. Min-
denki tisztában van vele ugyanis,
hogy az utóbbi esztendőben erősen
akadozott a hivatal által biztosított
sporttámogatás, elsősorban politikai
viták és az ezekből gerjesztett jogi
huzavonák következtében. A követ-

kezményeket a város klubjai ered-
ményességének meredek zuhanásá-
ban fedezhettük fel. Claudiu Maior
utalt is erre, amikor elmondta, hogy
a városi tanácsban képviselettel ren-
delkező pártok közül csupán a sport
támogatása ellen élesen fellépő
POL nem képviseltette magát a
gálán. Hozzátette azonban a végén,
abban bízik, hogy a sportszerveze-
tek a jövőben gyakrabban fognak a
hivatalhoz fordulni támogatásért.
Mi több, egy olyan kockázatos ígé-
retet is tett, hogy jövőre nem csupán
szimbolikus szobrocskával, hanem
vastag borítékkal is jutalmazzák a
legjobb sportolókat. Hogy ez biz-
tosnak vehető-e, tekintve a közel-
múltban megváltozott
sporttámogatási törvényt, néhány
hónapon belül biztosan kiderül.
Tény, hogy az RMDSZ-frakciót a
gálán képviselő Csíki Zsolt a sajtó-
nak elmondta, támogatni fogják a
sportot, mint ahogy eddig is, és ha
akadozott is a pénz folyósítása a
már említett politikai csatározások
miatt, reméli, hogy ez a jövőben
megváltozik.

A polgármesteri hivatalnak jelen-
leg négy profi klubbal van társulási
szerződése, az ebben felvállalt
pénzjuttatási kötelezettségét azon-
ban csak nagyon kis részben telje-
sítette az idén. Ezenfelül a
sporttevékenységre kiírt pályázatok
révén támogatja a különböző sport-
egyesületeket, de az ezeken a pályá-
zatokon elnyert összegek kiutalása
is akadozott. 

Sportgála váratlan ígéretekkel

Bár szép játékot mutatott
hazai közönség előtt Ákos-
falva, nem tudta kihasználni
helyzeteit, így a Marosvásár-
helyi Juvenes szerezte meg a
pontokat a Maros megyei 4.
liga hétvégi, 28. fordulójában
rendezett összecsapáson.

Az első félidőben rég mutatott jó
játékkal rukkolt elő a sereghajtó
Ákosfalva, és tartani tudta állásait
a dobogós Juvenes ellen. A 4. perc-
ben már helyzetbe is kerültek a ha-
zaiak, de a jobb szélen felvezető
Halász beadását Milăşan nem érte
el, míg a 11. percben Merdar for-
gatta meg a vendég védőket, de lö-
vését védte Cismaş. A vendégek
Botezatu révén próbálkoztak, a ha-
zaiak Halász révén, de lövését há-
rította a vendégkapus. Szünetig a
vendégek Moldovan II. révén, a
hazaiak egy remek összjáték után
Milăşan révén lőttek kapu fölé.

A szünetről határozottan tért
vissza a vásárhelyi legénység, és
tíz perc alatt el is döntötte a mérkő-
zés sorsát: a 48. percben frissen be-
állt Gliz a hazai védelem
tétovázását kihasználva megsze-
rezte a vezetést (0-1), az 50. perc-
ben Velichea fordult meg a védők
között, és egy lapos lövéssel nö-
velte az előnyt (0-2). A hazaiak
Modra lövésével válaszoltak, majd
ismét a vendégeken volt a sor:
Pavel lövését Pop hárította, a szög-
letrúgásból érkező labdát Gliz a
kapu mellé fejelte, ám az 55. perc-
ben már Velichea lábára tette a lab-
dát, akinek lövése a felső lécről
pattant a vonalon túlra (0-3). A ha-
zaiak mégsem törtek össze, de egy
remek helyzetből nem tudtak em-
berfölényben gólt szerezni, míg-
nem a 63. percben Halász egy 25
méteres szabadrúgásból kapufás
góllal faragott a hátrányból (1-3).
A másik kapunál Gliz remek lövé-
sét fogta meg Pop, majd a hazaiak
ismét elkönnyelműsködtek egy ki-
hagyhatatlan helyzetet. A vendégek
továbbra sem álltak le, de a kitű-
nően indított Moldovan II. a kapu
fölé, majd Moldovan I. a kapu
mellé küldte a labdát. A hajrában a
hazaiak újabb hatalmas helyzetet
hagytak ki, Muntean hat méterről
sem tudta bevenni a kaput, míg a
végeredményt a hosszabbításban
állították be a vendégek, Gliz egye-
dül maradt, és a kilépő kapus fölött
a hálóba ívelte a labdát (1-4).

Papírforma szerint:
elmaradt a meglepetés Ákosfalván

Egy fordulóval a 2. ligás labda-
rúgó-bajnokság vége előtt eldőlt,
hogy jövőre az élvonalban szerepel-
het a Sepsi OSK. A háromszéki ala-
kulat tegnap egygólos győzelmet
aratott Resicabányán (a gólt Issa
Thiaw lőtte a 88. percben, büntető-
ből), ezzel behozhatatlan előnyre
tett szert a harmadik helyen álló
UTA Öreg Hölgy csapatával szem-
ben, amely így osztályozóra kény-
szerül az 1. liga alsóházának 6.
helyezettjével. Mint ismert, a 2. li-
gából az első két helyezett jut fel
közvetlenül az első osztályba – ez-
úttal a Bukaresti Juventus és a Sepsi
OSK.

A 37. forduló eredményei: Brăila
– Bukaresti Juventus 0-3, Suceava

– Szatmárnémeti 0-4, Baloteşti –
Temesvári Politehnica ASU 3-2,
Râmnicu Vâlcea – Călăraşi 0-3
(játék nélkül), Târgovişte – Tatrang
3-0 (játék nélkül). A Mioveni – Afu-
maţi mérkőzést tegnap játszották, a
Brassó – Nagyváradi Luceafărul ös-
szecsapást ma rendezik. Clinceni és
az UTA Öreg Hölgy állt.

Ranglista: 1. Juventus 81 pont, 2.
Sepsi OSK 70, 3. UTA Öreg Hölgy
65, 4. Mioveni 58, 5. Târgovişte 57,
6. Brassó 55, 7. Călăraşi 53, 8. Szat-
márnémeti 51, 9. Afumaţi 50, 10.
Luceafărul 46, 11. Brăila 46, 12.
Suceava 41, 13. Baloteşti 39, 14.
Politehnica ASU 38, 15. Clinceni
38, 16. Resicabánya 21, 17. Râm-
nicu Vâlcea 18, 18. Tatrang 1.

A Manchester United nyerte a
labdarúgó Európa-ligát: az angol
csapat múlt héten, szerda este a
stockholmi döntőben 2-0-ra győzte
le a holland Ajax Amsterdam
együttesét. Mourinho együttese a
18. percben Paul Pogba megpat-
tanó lövésével szerzett vezetést,

három perccel a szünet után pedig
Henrih Mhitarjan volt eredményes.

A találkozó egyperces gyászszü-
nettel kezdődött a manchesteri ter-
rortámadás áldozataira emlékezve.

Az első félidőben meddő me-
zőnyfölényben futballozott az
Ajax, de nem tudott helyzetet ki-

alakítani a remekül záró manches-
teri védelem szorításában. Az MU
már a 18. percben megszerezte a
vezetést Pogba megpattanó lövésé-
vel, innentől pedig kényelmesen
őrizte előnyét.

Rendkívül hasonlóan alakult a
folytatás: a manchesteriek Mhitar-
jan közeli találatával megduplázták
előnyüket, az Ajax viszont nem tu-
dott komoly veszélyt teremteni az
angolok kapuja előtt.

A Vörös Ördögök végig maga-
biztosan futballoztak, összességé-
ben könnyedén hódították el a
trófeát.

A Manchester United a követ-
kező szezonban a Bajnokok Ligája
csoportkörében kezdi meg európai
kupaszereplését. A BL-ben így öt
angol csapat lesz érdekelt.

A MU sikerével teljessé tette ku-
pakollekcióját, hiszen mindeddig
kizárólag a második számú európai
trófea hiányzott vitrinjéből.

José Mourinho, a Manchester
United trénere másodszor hódította
el a kupát, 2003-ban az FC Portó-
val diadalmaskodott.

A Manchester United nyerte az Európa-ligát
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó Európa-liga, döntő: Manchester United (angol) – Ajax Amster-

dam (holland) 2-0 (1-0)
Stockholm, Friends Arena, vezette: Damir Skomina (szlovén).
Gólszerzők:
* 18. perc: Pogba vállalkozott 20 méterről, lövésébe Sánchez szerencsétle-

nül ért bele, így a labda a jobbra induló Onana mellett a kapu közepébe vágó-
dott (1-0).

* 48. perc: egy jobb oldali szögletet követően Smalling fejelt, az ötösön álló
Mhitarjan pedig a kapunak háttal állva húzta a labdát a hálóba (2-0).

Sárga lap: Mhitarjan (31.), Fellaini (52.), Mata (78.), illetve Jairo Riedewald
(78.).

Manchester United: Romero – Valencia, Smalling, Blind, Darmian – Herrera –
Mata (90. Rooney), Fellaini, Pogba, Mhitarjan (74. Lingard) – Rashford (84. Mar-
tial).

Ajax Amsterdam: Onana – Veltman, Sánchez, de Ligt, Riedewald (82. Fr. de
Jong) – Klaassen, Schöne (70. van den Beek), Ziyech – Traoré, Dolberg (62.
Campos), Younes.

Jegyzőkönyv
Maros megyei 4. liga, 28. forduló: Ákosfalvi Napsugár – Marosvásárhelyi Ju-

venes 1-4 (0-0)
Ákosfalva, sporttelep, mintegy 40 néző. Vezette: Rotar Gabriel, Raţiu Teo-

dor, Szabó Kálmán (Marosludas).
Gólszerzők: Halász (63.), illetve Gliz (48., 90+1.), Velichea (50., 55.).
Napsugár: Pop – Halász, Merdar, Simon, Bustya, Muntean, Modra, Ardelean,

Brai, Milăşan, Hanca.
Juvenes: Cismaş – Moldovan I., Bocicor (76. Cioc), Pavel, Groza (68. Popa

I.), Velichea (81. Botoşer), Rad, Popa A. (46. Gliz), Moldovan II, Oláh, Botezatu.

Rengeteg gól a 28. fordulóban
Hatalmas gólkülönbségű győzelmek születtek szombaton, a 4. ligás

labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában. Erdőszentgyörgy és Maroslu-
das egyaránt 13-mal verte ellenfelét, annyi különbséggel, hogy a szent-
györgyiek 14-et lőttek, de egyet kaptak is, míg a ludasiak érintetlenül
megőrizték hálójukat. Nagyarányú győzelmet aratott az éllovas Ma-
rosoroszfalu Szovátán, valamint a Marosvásárhelyi MSE a Gaz Metan
ellenében, előbbi mérkőzésen hat, utóbbin ötgólos különbséget regiszt-
rált az eredményjelző. Sok gól született még Kutyfalván is – szám sze-
rint kilenc, itt a vendég Marosvásárhelyi Atletic eggyel többet tudott
rúgni, így a megyeszékhelyiek megszerezték a győzelmet és a vele
járó három pontot.

A 28. forduló eredményei: Szováta – Marosoroszfalu 0-6, Kutyfalva
– Marosvásárhelyi Atletic 4-5, Marosvásárhelyi Gaz Metan – Maros-
vásárhelyi MSE 0-5, Marosludas – Dános 13-0, Erdőszentgyörgy –
Nagysármás 14-1, Nyárádtő – Nyárádszereda 3-2, Ákosfalva – Ma-
rosvásárhelyi Juvenes 1-4.

Ranglista
1. Marosludas 26 22 1 3 83-26 67
2. Marosludas 26 19 4 3 100-30 61
3. Juvenes 27 18 6 3 79-36 60
4. MSE 26 16 3 7 88-48 51
5. Nyárádszereda 26 14 3 9 80-56 45
6. Szováta 26 13 3 10 61-49 42
7. Atletic 26 12 3 11 72-52 39
8. Erdőszentgyörgy 26 11 5 10 64-57 38
9. Nyárádtő 26 11 0 15 52-59 33
10. Gaz Metan 26 9 2 15 47-78 29
11. Náznánfalva 26 8 0 18 27-78 24
12. Nagysármás 26 5 8 13 38-70 23
13. Dános 26 7 1 18 44-100 22
14. Kutyfalva 26 6 3 17 38-78 21
15. Ákosfalva 27 3 2 22 34-90 11

Gligor Róbert László

Bálint Zsombor

Nem játszottak rosszul a hazaiak, de csak egy félidőt bírták a versenyfutást 
Fotó: Gligor Róbert László

A Sepsi OSK feljutott 
az 1. ligába



ADÁSVÉTEL

ELADÓ női székely ruha. Tel. 0265/219-
300. (1358)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563-
062. (981)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(1318-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(1318-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920.
(1318-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-439-281.
(1246)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(635)

ALKALMAZOK munkást ajtó, ablak,
redőny és szalagfüggöny szerelé-
sére. Kezdőket is betanítunk. A haj-
tási előnyt jelent.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
Tel. 0744-504-536. (59902-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel és fájda-
lommal emlékezem május
29-én drága barátnőmre,
SZAKÁCS KATALINRA (Buba)
halálának évfordulóján. Panni.
(1259)

Fájó szívvel emlékezünk
május 29-én PÁNTI
LÁSZLÓRA halálának ötödik
évfordulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük. Szerettei.
(1360-I)

Szelíd hangod már csak emlék
maradt, megtört tested pihen
a föld alatt. Életed elszállt,
mint a virágillat, de emléked
ragyog, mint a fénylő csillag.
Itt hagytál bennünket, és
búcsút sem vettél. Itt hagytad
a házat, amit úgy szerettél.
Múlik az idő, de a fájdalom
nem csitul, szemünkből a
könny naponta kicsordul.
Szerettünk nagyon, amíg éltél,
legyen áldott a föld, ahova
pihenni tértél. Egy reményünk
van, mely éltet és vezet, hogy
egykor majd találkozunk veled. 
A búcsú nélküli elválás fájó
emlékével gondolunk életünk
legszomorúbb napjára
CZEGŐ ILDIKÓ halálának
második évfordulóján. Örökké
él, akit szerettek, sose szűnik
meg lelkünk gyásza érted.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Szerettei. (1268-I)

Tudjuk, hogy nem jöhet,
mégis egyre várjuk, enyhíti
hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd mi is
elmegyünk, ahol ő van, oda.
Az élet múlik, de akit
szeretünk, arra életünk végéig
könnyes szemmel emléke-
zünk.
Ezekkel a gondolatokkal
emlékezünk a mezőbándi
SZABÓ DÉNESRE halálának
első évfordulóján. Nyugodjon
békében! Bánatos felesége,
lánya, fia, veje, menye, négy
unokája és testvére. (1439)

ELHALÁLOZÁS

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a drága jó férj, apa,
nagyapa, após, sógor, jó barát és
szomszéd, a radnóti születésű 

PATAKI ISTVÁN 
életének 68. évében rövid, de sú-
lyos szenvedés után visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
2017. május 29-én, hétfőn 13 óra-
kor lesz a radnóti temetőben, re-
formátus szertartás szerint. 

Búcsúznak tőle szerettei: 
felesége, két gyermeke, 
unokája, veje, sógorai,

sógornői, valamint 
az ismerősök. 

Szívünkben mindig élni fog.
Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! (1440-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a legdrá-
gább feleség, édesanya, nagy-
mama, testvér, rokon és jó
szomszéd, a májai születésű ma-
rosvásárhelyi lakos, 

ÁGOSTON KLÁRA
szül. Nagy 

az Igiena szövetkezet
volt alkalmazottja

életének 66. évében türelemmel
viselt betegség után május 25-én
csendesen megpihent. Virrasz-
tása vasárnap, 28-án 17 órától
lesz a református cinteremben,
temetése május 29-én 14 órakor
a református temetőben. Búcsú-
zik tőle szerető férje, két lánya és
azok családja, valamint testvérei.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (1433-I)

Szomorúan hozzuk a tudomá-
sára mindazoknak, akik ismerték
és tisztelték, hogy 

HEGYI IBOLYA 
szül. Bakó 

életének 78., házasságának 60.
évében visszatért Mennyei
Atyánkhoz. Temetésére 2017.
május 30-án 14 órakor kerül sor
az unitárius egyház szertartása
szerint a nyárádszeredai ravata-
lozóból. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (1442-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
testvér, 

BÉLFENYÉRI JUDIT 
született Török 

életének 61. évében 2017. május
27-én méltósággal viselt szenve-
dés után megpihent. Temetése
2017. május 30-án 14 órakor lesz
a marosvásárhelyi református
sírkertben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, testvér, nagyapa,
rokon, szomszéd, Jedd volt pos-
tása,

id. KOVÁCS GYÖRGY 
életének 91. évében rövid szen-
vedés után eltávozott közülünk.
Temetése május 30-án 15 órakor
lesz a jeddi ravatalozóból. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Szomorú szívvel tudatom, hogy 
dr. ÁDÁM SÁRA 

gyógyszerkutató, 
egyetemi farmakológus oktató 

2017. január 24-én, életének 87.
évében, budapesti otthonában
csendben, örökre megpihent.
Hamvait 2017. május 31-én 13
órakor Marosvásárhelyen, a re-
formátus temetőben helyezzük
végső nyugalomra. Emlékét szí-
vünkben őrizzük. 

A gyászoló család. (v.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Karcsi bátyánknak és leányainak
a szeretett FELESÉG és
ÉDESANYA elvesztése okozta
fájdalmukban. Vigasztalódást
kíván Enikő, Izabella, Jutka és
Tünde. (-I)

10   NÉPÚJSÁG ______________________________________________ SPORT – HIRDETÉS ____________________________________________ 2017. május 29., hétfő

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett
állások betöltésére: 
I. besorolású, felső szakmai fokozatú FELÜGYELŐ – egy állás, I.
besorolású, fő szakmai fokozatú JOGTANÁCSOS – egy állás az
örökbefogadási osztályon, I. besorolású kezdő FELÜGYELŐ – egy állás
a hivatásos nevelőszülői szolgálatnál, I. besorolású kezdő FELÜGYELŐ
– egy állás a kifizetéseket és szociális szolgáltatásokat nyilvántartó
osztályon.
Követelmények:
I. besorolású, felső szakmai fokozatú felügyelő: egyetemi végzettség
licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel – pszichológia
vagy viselkedéstan szakon, pszichológusi vagy viselkedéstan-szakértői
szakosodással, legalább kilenc év régiséggel a szakmában
közalkalmazottként.
I. besorolású, fő szakmai fokozatú JOGTANÁCSOS: jogtudományi
egyetemi végzettség licencdiplomával, jogi szakosodással, legalább öt
év régiséggel a szakterületen.
I. besorolású KEZDŐ FELÜGYELŐ a hivatásos nevelőszülői
szolgálatnál:  
egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű
oklevéllel – szociális munkás szakosodással 
I. besorolású KEZDŐ FELÜGYELŐ a kifizetéseket és szociális
szolgáltatásokat nyilvántartó osztályra: egyetemi végzettség
licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel.
Az írásbeli vizsga 2017. június 29-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati
vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat június 19-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon és a
www.dgaspcmures.ro honlapon. (sz.-I)

Bennünk él az arcod, meleg
tekinteted,
Angyali mosolyod, simogató
kezed.
Bennünk él a múlt, egy
végtelen szeretet…
Mély fájdalommal, összetört
szívvel emlékezünk május 29-
én a drága jó férjre,
édesapára, kedves
gyermekre, testvérre, rokonra
és igaz jó barátra, az 59 éves
korában elhunyt BERECZKY
TIBORRA halálának első
évfordulóján.
Mint tiszta égből jövő villámcsapás, úgy sújtott le rá az egy évig
tartó kegyetlen betegség.
Teremtőjében és orvosaiban kitartóan bízva, a rá jellemző
türelemmel és alázattal mindent elkövetett, elviselt és
elszenvedett gyógyulása érdekében, reményében. Szeretteit
féltve magába zárta fájdalmát, szenvedését. Utolsó percig
emberfeletti akarattal küzdött életéért. Álmai, tervei voltak,
hogy szeretett családja körében élete beteljesül egy békés,
nyugodt öregkorban. A sors, a végzet nem kegyelmezett.
Lelkét a Megváltó magához emelte. 
Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. Nyugodj
békében, Te drága lélek! Sorsunk végeztével találkozunk veled.
Gyászoló családod. (1404-I)

Monacói Nagydíj: 
Vettel idénybeli harmadik sikere

Sebastian Vettel nyerte a Forma–1-es Monacói Nagydíjat vasárnap.
A Ferrari német pilótája finn csapattársát, az első helyről induló és so-
káig az élen autózó Kimi Räikkönent, illetve a Red Bull ausztrál ver-
senyzőjét, Daniel Ricciardót megelőzve győzött. Vettel ezzel növelte
előnyét a világbajnoki pontversenyben legfőbb riválisa, a hetedikként
célba érő brit Lewis Hamilton előtt.

A négyszeres világbajnok Vettel idénybeli harmadik diadalát aratta
a szezonnyitó ausztrál, illetve a bahreini viadal után, és tovább folyta-
tódott remek sorozata, hiszen még nem végzett a második helynél hát-
rébb idén. Monte-Carlóban 2011 után másodszor nyert.

A világbajnokság két hét múlva a Kanadai Nagydíjjal folytatódik.

Emlékedre: BÁLINTH ZOLTÁN TIBOR
Egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte ÉLETED
2003. május 29-én, amikor halálos baleset áldozata lettél. A
halál, a pótolhatatlan veszteség érzése mindig fájdalmas, de
különösen az, ha a szeretett gyermeket, a jó testvért vesztetted
el. 
Az angyalok a mennyben laknak, vigyázzák álmainkat,
felügyelik napjainkat, ha bánat ér, megsimogatnak, letörlik
könnyeinket.
„Ha felszáll egy lélek az égre, odafent új csillag éled,
Gyönyörű fénnyel szépen ragyog, jelzi, hogy többen lettek az
Angyalok.”
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az
idő bárhogy halad. Nyugodj békében, áldott lélek! 
Szeretteid: édesanyád, Erzsike, öcséd, Csaba és kisfia, Erik, Ibi
keresztmama. (1429-I) 

A búcsú nélküli elválás soha el
nem múló fájdalmával
emlékezünk ma szeretett, drága
Édesanyánkra (anyósra, nagy-
mamára, anyatársra), a
nyárádmagyarósi ISZLAI
VIKTORNÉRA szül. GYŐRFI
ILONA, akit a hirtelen halál
életének 74. évében immár 5 éve
ragadott el mitőlünk. 
Emlékét őrizzük szívünkben:
bánatos fia és leánya, menye és
három unokája, családjukkal
együtt. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. (sz.-I)



A Maros Vízügyi Hatóság
versenyvizsgát hirdet 

egy megüresedett mérnöki állás betöltésére meghatározatlan időre 
Az állás megnevezése: mérnök az engedélyeket kibocsátó irodába
Írásbeli vizsga: 2017. június 22-én 11 órakor.
Állásinterjú: 2017. június 28-án 13 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel utca 33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú szakvégzettség – hidrotechnikai építkezés, talajjavítás, vegyészmérnöki, 

hidroenergetika szakirány
– beiratkozáskor be kell mutatni a tanulmányi kivonatot
– alapos számítógép-kezelési ismeretek (Word, Excel)
– legyen képes szigorú határidős munkát végezni
– jó kommunikációs készség, koncentrálóképesség és elemzőkészség
– hosszított program és terepmunka vállalása
A pályázati dossziét június 15-én 12 óráig, hétfőtől péntekig naponta 7-15 óra között lehet be-

nyújtani a vízgazdálkodási vállalat humánerőforrás-osztályán. 
Bővebb felvilágosítás:
• a székhelyen
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile címszó alatt
• a 0265/260-289-es telefonszámon, 440, 460-as mellék 
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.

2017. május 29., hétfő ___________________________________________HIRDETÉS – REKLÁM_____________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

A Népújság 
hirdetési irodájában felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI JELENBE.

A Maros Vízügyi Hatóság
versenyvizsgát hirdet 

egy megüresedett mérnöki állás betöltésére meghatározatlan időre 
Az állás megnevezése: mérnök a vízmedence-előrejelzési, hidrológiai és hidrogeológiai irodába
Írásbeli vizsga: 2017. június 22-én 10 órakor.
Állásinterjú: 2017. június 28-án 9 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel utca 33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú szakvégzettség – hidrotechnika, energetika, geológia, környezetmérnöki szakirány
– beiratkozáskor be kell mutatni a tanulmányi kivonatot arról, hogy legalább egy évet tanult 

hirdológiát, hidraulikát, áramlástant vagy tanfolyamot végzett az előbbiek terén
– egészségi állapota megfelelő terepmunkára, képes víz fölött a magasban, csónakon, felfüggesztett

kocsiban és hordozható úszóalkalmatosságon dolgozni
A pályázati dossziét június 15-én 12 óráig, hétfőtől péntekig naponta 7-15 óra között lehet be-

nyújtani a vízgazdálkodási vállalat humánerőforrás-osztályán. 
Bővebb felvilágosítás:
• a székhelyen
• a hhtp://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile címszó alatt
• a 0265/260-289-es telefonszámon, 440, 460-as mellék 
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyakorlott SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET,
PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  MEDENCE-KARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET,
SZERELŐT, FESTŐT, FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-
268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-
866. (59777)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (18894-I)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Családok előnyben. Fi-
zetés: 2000-2500 lej. Tel. 0745-696-055. (18894-I)

VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0745-616-600. (18972-I)

ÉTTEREMBE BÁROST, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT és PINCÉRT alkalmazunk előnyös
bérezéssel. Tel. 0746-251-010, 0743-087-373, 0733-910-351. (18983)

Magyarország területén változó munkahelyre ÉPÍTŐIPARI CÉGHEZ keresünk ÉJJELIŐRT telep-
hely-, illetve gépőrzésre. Bejelentett állás, 530 Ft (1,70 euró) órabér, plusz szállás és Magyarországon
belüli utazás biztosítva. Hétköznaponként 13-14 órás éjszakai műszak, hétvégén, ünnepnap 24 órás mű-
szakok. Vagyonvédelmi képesítés nem feltétel. Józan életű, 50 év feletti, dolgozni akaró, akár nyugdíjas
személyek jelentkezését várjuk. Jogosítvánnyal vagy saját személygépkocsival rendelkezők előnyben.
További információk a 0757-033-854-es telefonszámon kaphatók. (sz-I)

ALKALMAZOK engedéllyel (attesztát) rendelkező SOFŐRT taxizásra. Tel. 0747-364-049. (1434)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat A Siletina Impex – Helyi  
Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére

Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (attesztát)
– legalább két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a

végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók
be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.
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