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A kényszerházasság mostohagyereke
a magyar oktatás

Műszaki karokkal bővülne a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

Minden korosztály
talál kedvére valót

Minden korosztályt megszólító, gazdag programmal tiszteleg idén is névadó szentje előtt Marosszentgyörgy.
Az egyhetes, igen tartalmasnak ígérkező rendezvénysorozat április 18-án,
szerdán veszi kezdetét, érdemes lesz
tehát ellátogatni a marosvásárhelyieknek is az egyes eseményekre.

____________2.
Bringások városa

A Critical Mass nevű, kerékpáros közlekedést népszerűsítő megmozdulást
minden évben kétszer – áprilisban, a
Föld napjához közel eső időpontban
és szeptemberben, a mobilitás hete
keretében – szervezi meg a Marosszéki Közösségi Alapítvány és a Pro
Biciclo Urbo.

____________3.
Szilágyi Tibor:
Őrülten szeretem
a szakmámat

Április 11-én és 12-én a Spectrum
Színházban vendégszerepelt a
Soproni Petőfi Színház Henrik Ibsen
Ha mi holtak feltámadunk című darabjával, amelynek főszerepét, Rubek
professzort Szilágyi Tibor alakította.

Április 18-án, szerdán dönt a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem szenátusa a Petru Maior Egyetemmel való egyesülésről. Az egyeztető bizottságba delegált két
magyar professzor, indokolatlannak tartva a fúziót, a testület
utolsó gyűlésén nem vett részt. Ma estére a rektor nyilvános
konzultációra hívta a magyar oktatókat. Ezt követően a magyar tagozat közgyűlésen határoz a közös álláspontról. Sorsdöntő, hogy a minőségi oktatás érdeke felülkerekedik-e az
egyéni ambíciókon, és a marosvásárhelyi orvosképzés minőségi romlása megfordíthatóvá válik-e.

Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Hírnév és hagyomány
Nemcsak a lokálpatriotizmus mondatja velünk, hanem az ország és a
világ különböző tájain jelentős gyógyászati központokba vetődött orvosok eredményes munkája a bizonyítéka annak, hogy itt, a Maros-parti
egyetemen pár évtizede még rangos képzés folyt. Sajnos, ettől a szellemiségtől idegen intézményvezetői szemlélet lerombolta az elődök által
kivívott hírnevet, és mára a MOGYE az utolsó helyre csúszott a romániai
orvosi egyetemek rangsorában. B kategóriás minősítést kapott. Egyfelől
ez annak a következménye, hogy az oktatói gárda létszámához és az infrastrukturális adottságokhoz képest túlméretezett, az alacsony felvételi
követelmények miatt is felkészületlen diáksereg áll rendelkezésükre.
(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

____________5.
Magyarellenes megnyilvánulás miatt
bírságolt a Román
Labdarúgó-szövetség

Összesen 19 ezer lej bírságot rótt ki a
Román Labdarúgó-szövetség (FRF)
fegyelmi bizottsága múlt héten, szerdán a vétkesekre amiatt, hogy a Bukaresti Juventus és a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK múlt hétfői mérkőzése előtt
magyargyalázó, erőszakra uszító,
rendkívül vulgáris számot játszottak a
voluntari-i stadionban.

____________7.

Listák a ködből

Az utóbbi időben heves vitákat gerjesztett a vádhatóságok titkosszolgálatokkal való együttműködésének témaköre. Ebben a légkörben nem
kavart akkora hullámokat, mint egyébként tette volna egy sajtóban
megszellőztetett, állítólagos szekusbesúgó-lista, amelyen számos, most
is közéleti funkciót betöltő személy neve szerepel.
Ezek a több évtized porától megtakarított listák szárazon a nyilvánosság elé dobva lejáratáson kívül semmi egyébre nem alkalmasak.
Mivel az, hogy szerepel bárkinek is a neve egy ilyen jegyzéken, még
akkor sem jelenti azt, hogy az illető súgott is volna, ha másnap a sajtó
egy része címlapon akasztja a nyakába a besúgói címkét. A hivatalos
besúgói minősítéshez a szekuslevéltárat felügyelő szakhatóság pecsétes papírja kell, és még az sem szentírás, mert nem egy ilyen dokumentum érvényét hatálytalanították már a bíróságok. Az ilyen
sárdobálásnak különféle indítékai lehetnek, jelen esetben valószínűleg
a tudományos akadémia elnökválasztása szúrhatott valakinek szemet,
mert a lista legillusztrisabb neve az akadémia új elnökéé. Ha a személyt akarták támadni a szivárogtatók, akkor ez fércmunka volt, mert
csak a választás után jött a „leleplezés”, nem előtte, amikor még az
ellenjelöltek profitálhattak volna a dologból. Ha az intézmény presztízsének gyengítése volt a cél, akkor viszont talált a ködből jött mélyütés.
A múlt rendszer titkosrendőrségével való együttműködés gyanúját
még egy ideig szabadon lehet dobálni, de azért a köd már oszlani
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 34 perckor,
lenyugszik
20 óra 10 perckor.
Az év 106. napja,
hátravan 259 nap.

Ma CSONGOR,
holnap RUDOLF napja.
IDŐJÁRÁS

Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 260C
min. 100C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

13, 44, 5, 42, 43 + 6

21, 13, 27, 37, 36, 32
15, 9, 31, 21, 13, 4

NOROC PLUS: 708406

SUPER NOROC: 430000
NOROC: 1515368

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Ingyenes felkészítők
képességvizsgára

Novák Csaba Zoltán szenátori irodája és az RMDSZ
Maros megyei szervezete ingyenes felkészítőt szervez a
nyolcadikos képességvizsgára román és magyar nyelvből,
valamint matematikából. Jelentkezni lehet a 0760-357470-es telefonszámon vagy a következő e-mail-címen:
novakzoltan.iroda@gmail.com. A felkészítőkre április 20ától a tanév végéig hétvégeken péntek délután vagy szombaton kerül sor az RMDSZ Maros megyei szervezetének
székházában (Marosvásárhely, Dózsa György utca 9.
szám, I. emelet), a jelentkezéseket követő egyeztetések
alapján.

Életmentő gyakorlatok ismertetése

Április 21-én 11 órától negyedik alkalommal tartják meg
Marosvásárhelyen az elsősegélynyújtó képzést a Nicolae
Grigorescu utca 19. szám alatti diákházban, amit a
SMURD rohammentő szolgálat önkénteseivel és az orvosi
egyetem diákönkormányzatával közösen szerveznek.
Részvételi díj nincs, az életmentést ingyen elsajátíthatják
az érdekeltek. Bővebb felvilágosítás a 0265/216-066-os
vagy a 0766-464-022-es telefonszámon kapható, illetve a
www.ccsmures.ro honlapon is lehet tájékozódni az eseményről.

Nyugdíjasok klubnapja

A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete április 19-én
klubnapot szervez tagjai számára. Feliratkozni naponta
10–13 óra között lehet az egyesület Bolyai utca 36. szám
alatti székhelyén, az emeleten.

A dél-erdélyi magyarság 1940–1944

A Kós Károly Akadémia soron következő történelmi előadás-sorozatára április 17-én 17 órától kerül sor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A dél-erdélyi magyarság
1940–1944 című előadást L. Balogh Béni főlevéltáros, a
budapesti Magyar Nemzeti Levéltár tudományos titkára
tartja.

Műemléki világnap
Marosvásárhelyen

Kétnapos rendezvénysorozatot szervez április 18–19-én
a Marosvásárhely műemléki topográfiája projekt és a
Maros Megyei Múzeum a műemléki világnap alkalmából.
A szervezők az elmúlt évek művészettörténeti kutatásainak eredményeit fogják megosztani városnéző séták, épületlátogatások, előadások formájában. Az érdeklődők
megismerkedhetnek a Horea és Cuza Vodă utca építészeti értékeivel, idegenvezetések lesznek a Székely Iparmúzeumban, a Toldalagi-palotában, a Kultúrpalotában és
a Teleki Tékában. A Maros Megyei Múzeum várbeli épületében Entz Géza (Budapest) és Guttmann Szabolcs (Kolozsvár) tart előadást, de bemutatják a projekt online
adatbázisát is. A részvétel minden eseményen ingyenes.
A részletes program a Marosvásárhely műemléki topográfiája projekt Facebook-oldalán olvasható.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Szent György Napok Marosszentgyörgyön

Minden korosztály talál kedvére valót

Minden korosztályt megszólító,
gazdag programmal tiszteleg
idén is névadó szentje előtt Marosszentgyörgy. Az egyhetes,
igen tartalmasnak ígérkező rendezvénysorozat április 18-án,
szerdán veszi kezdetét, érdemes lesz tehát ellátogatni a marosvásárhelyieknek is az egyes
eseményekre.

Menyhárt Borbála

Az utóbbi években rohamos, látványos fejlődésen ment át a Marosvásárhellyel szomszédos nagyközség. A
számos infrastrukturális beruházáson
túl azonban mindig nagy hangsúlyt
fektettek a közösségépítésre, amire kiváló alkalmat kínálnak a közösségi
események, amelyeken a községben
együtt élő egyes nemzetiségek egy
nagy családként részt vehetnek. A hagyományhoz híven idén is egy hétig
ünnepel Marosszentgyörgy, április 18–
25. között kerül sor a Szent György
Napokra. A program összeállításakor
szem előtt tartották, hogy elsősorban a
helyi értékekre essék a hangsúly, ezeket szeretnék bemutatni a nagyközönségnek, ezért helyi táncosok lépnek
fel, helyi művészek teszik közszemlére munkáikat. Ugyanakkor odafigyelnek
arra,
hogy
minden
nemzetiséget és minden korosztályt
megszólítsanak az egyes rendezvényekkel. Kiemelt szerepet kapnak a
családi események, amelyeken a gyerekek a szülőkkel, nagyszülőkkel
együtt vehetnek részt – mutatott rá
Sófalvi Szabolcs polgármester.
Mint mondta, számos helyi kulturális csoport működik a községben, és a

rendezvény keretében rájuk számítanak, őket viszik fel a helyi általános isudvarán
felállítandó
kola
nagyszínpadra, hogy megcsillogtassák
tehetségüket. Akárcsak az előző években, idén is köszöntik a község legfiatalabb és legidősebb lakóit, külön
rendezvénnyel tisztelegnek az idősek
előtt, de sporttevékenységek, facsemete-ültetés, fotókiállítás, könyvbemutató,
festészeti
tárlat,
kézműves-kiállítás és -vásár, népdalvetélkedő, cserkészprogramok, kutyakiállítás, vasárnap délután pedig
családi rendezvények is lesznek a
programpontok között. A Szent
György Napok keretében indítják el
hivatalosan a Máriaffy-kastély felújítási munkálatait, illetve a több utca
korszerűsítését célzó beruházást.
Mindemellett számos gyerekprogram
zajlik majd, de lesz egészségsátor is,
ahol lehetőség adódik egészségügyi
szaktanácsadásra, illetve különféle

szűrések zajlanak. – Nagyon örülünk
annak, hogy a testvértelepülésekről
sokan részt vesznek a rendezvényeken, például Jászberényből érkezik
egy népes csoport, az ottani testvérkórus előadja az István, a király rockopera
feldolgozását.
Mivel
Szentgyörgyön nincsen egy olyan
helyszín, amely alkalmas lenne az előadásra, a marosvásárhelyi várban fogjuk ezt szombat este megtartani, amire
várjuk a vásárhelyieket is.
Ami újdonság az iskolát és az óvodát érintő programok sorában, hogy
első alkalommal díjazzuk azokat a marosszentgyörgyi diákokat, akik valamilyen megyei vagy országos
versenyen eredményeket értek el, és
örvendetes számunkra, hogy a községben több mint száz ilyen diák van –
fejtette ki Sófalvi Szabolcs.
A Szent György Napok részletes
programjára a továbbiakban visszatérünk.

Balesetek kiskorú utasokkal

ütközött, az egyik kisodródott és a tetejére fordult, ezért riasztották a készenléti felügyelőséget.
A Horea Vészhelyzeti Felügyelőség
szóvivője, Virag Cristian szerint a
jármű utasai enyhébb sérülésekkel
megúszták. Amint a megyei rendőrfelügyelőség ügyeletese, Nicuşan
Adrian rendőrfőbiztos megkereséSzer Pálosy Piroska
sünkre elmondta, 9,52 órakor a Nyárádtő vonzáskörzetéhez tartozó 15-ös
„Fejtetőre” állt egy gépkocsi
Április 15-én, vasárnap délelőtt a országút E60-as szakaszán, a 65+200
vidrátszegi ipari park közelében lévő km-nél kiépített körforgalomnál a fékkörforgalomnál két személygépkocsi távolság be nem tartása okozta azt a
A hét végén megyeszékhelyünk
vonzáskörzetében történt két
olyan balesetről értesültünk,
amelyekben a járművezetők a
velük utazó kiskorúak életét
kockáztatva nyomták a gázpedált.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

balesetet, amelyben egy személyautó
kipördült a mezőre és felfordult. A
gépkocsit egy 37 éves, búzásbesenyői
illetőségű nő vezette, aki az előtte haladó gépkocsihoz túl közel került, és
feltételezhetőleg annak hirtelen fékezése nyomán beleszaladt. A jármű
négy utasa közül kettő kiskorú – 14
éves, illetve egyéves és négy hónapos
– volt, a járművezető gyerekei, és
velük tartott egy 64 éves személy is. A
vétlen gépjármű utasai a rendőrségi jelentés szerint nem sérültek meg. A baleset helyszínelésének idején a
forgalom hozzávetőleg egy órát szünetelt az említett szakaszon.
A sebesség áldozatai
Április 13-án este Erdőszentgyörgyön kellett beavatkozniuk a marosvásárhelyi, szovátai és erdőszentgyörgyi
tűzoltóknak egy halálos kimenetelű
balesetnél, ahol egy villanyoszlop is
kidőlt.
Az első jelentések huszonéves gépjárművezetőről érkeztek, a rendőrségtől kapott legutóbbi tájékoztatás
szerint a balesetet egy 31 éves gyulakutai illetőségű férfi okozta. A 20,36
órakor a 13A országút 9+555 km-es
szakaszán a gépkocsivezető a megengedett sebességet túllépve egy kanyarban elvesztette uralmát a jármű fölött,
lesodródott az úttestről, és egy
villanyoszlopnak rohant. A jármű vezetője a helyszínen életét vesztette, a
gépkocsi kiskorú utasát, egy hétéves
gyereket életveszélyes sérülésekkel
Fotó: ISU szállították a sürgősségire.
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Együtt tekert a tömeg

Vasárnap délelőtt bringás gyermekek és felnőttek vették birtokba
a
megyeszékhelyi
Győzelem teret. A Critical Mass
nevű, kerékpáros közlekedést
népszerűsítő megmozdulást minden évben kétszer – áprilisban, a
Föld napjához közel eső időpontban és szeptemberben, a mobilitás hete keretében – szervezi meg
a Marosszéki Közösségi Alapítvány és a Pro Biciclo Urbo.

Nagy Székely Ildikó

Mint korábban is jeleztük, a Kritikus
tömeg legutóbbi megmutatkozása előtti
napokban, keddtől péntekig forró kávé,
péksütemény várt reggelente a város különböző útkereszteződéseinél a kerék-

Bringások városa
párral munkába indulókra. A biciklis
reggelinek a nap kellemesebb indítása
mellett egy igen fontos, gyakorlati célja
is volt, a szervezők ugyanis minden esetben ellenőrizték, hogy megfelel-e a törvényes előírásoknak a biciklik
felszereltsége, van-e rajtuk például
csengő, fényvisszaverő elem, és visel-e
védősisakot a kerékpáros.
– Naponta körülbelül 40-50 kerékpárt
néztünk meg, mintegy 200-an vettek
részt a bringás reggelin – tudtuk meg
Gál Sándortól, a Marosszéki Közösségi
Alapítvány ügyvezető igazgatójától, aki
arról is tájékoztatott, hogy két évvel ezelőtt végeztek még egy hasonló felmérést, azzal vetik össze a mostani
eredményeket. Gál Sándort a biciklis
forgalmat mérő eszköz adatairól is megkérdeztük (a számlálót a Tudor Vladimi-

Ország – világ

rescu és a Budai Nagy Antal utca találkozásánál közel két hete szerelték fel).
Az ügyvezető igazgató elmondta, hogy
az eszközt keddig kint hagyják, az eredményeket szerdára összesítik. Azt azonban már most megtudhattuk, hogy
vakációs napokon 200–250 kerékpáros
haladt el az említett városrészen, mióta
véget ért a szünidő, a napi átlag 400-ra
nőtt. A vasárnapi biciklis tömeg pedig
– a különféle játékos próbákon részt
vevő, pecséteket gyűjtögető legkisebbektől a merészen karikázó kamaszokig
és a jó célért tekerő felnőttekig – újra
egyértelművé tette, hogy Marosvásárhelyen igenis népszerű ez a környezetbarát közlekedési forma, és nagy
szükség lenne az európai országok
többségében már megszokottá vált biciklisávokra.
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Befejezték a levélszavazatok
összeszámolását

Befejezte a múlt vasárnapi országgyűlési választásra
leadott levélszavazatok összeszámolását a Nemzeti
Választási Iroda (NVI) szombaton, az érvényes szavazatok túlnyomó többségét a Fidesz-KDNP pártszövetség kapta. A külhoni magyarok csak az országos
pártlistákra szavazhattak. A névjegyzékbe több mint
378 ezren vetették fel magukat. Érvényesen több
mint 224 ezren szavaztak levélben. Az NVI adatai
szerint a 96,24 százalékuk a Fidesz-KDNP pártszövetségre szavazott. Az LMP a voksok 0,93, a Jobbik
0,91, az MSZP-Párbeszéd 0,55 százalékát kapta, a
többi párt ennél kevesebbet. (MTI)

Tonnányi olaj ömlött pénteken
a Marosba

Tonnányi olaj ömlött pénteken a Marosba, miután elrepedt a radnóti hőerőmű egyik transzformátorának
olajteknője – tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget
Cristian Bratanovici, a Maros Vízügyi Igazgatóság vezetője. A baleset, amelyet a vállalat nem jelentett, déltájban történhetett, az incidenst egy horgász fél
kettőkor jelentette a 112-es egységes hívószámon,
miután több olajfoltot látott a vízen úszni. A szakemberek szombaton két felszívógátat építettek, egyet
Marosludas, egyet pedig Tövis magasságában, majd
tegnap újabb kettőt a folyó Hunyad megyei szakaszán. A Marosnak ebben az időszakban rendkívül
magas a vízhozama, másodpercenként mintegy 180
köbméter, emiatt igen magas a diszperziós sebesség, az olaj nagyon hamar szétoszlott a vízen. Halpusztulásról egyelőre nincs hír. (Agerpres)

Előzetesben az ittasan gázoló
rendőr

60 napos előzetes letartóztatásba helyezték azt a
rendőrt, aki péntek este ittasan halálra gázolt egy kerékpárost a DN 17-es országúton – tájékoztattak
ügyészségi források. Az ügyben a besztercei ügyészség nyomoz. A 48 éves mezőszentmihályi áldozatot
Beszterce bejáratánál hátulról ütötte el gépkocsijával
a 44 éves rendőr, amitől a biciklis átesett a szembejövő sávra, ahol elgázolta egy másik autó, amelyet
egy 20 éves fiatalember vezetett. A mentők már csak
a halál beálltát tudták megállapítani. Az ellenőrzésnél
kiderült, hogy a 44 éves sofőr szolgálaton kívüli
rendőr, aki alkoholt fogyasztott. Gondatlanságból elkövetett emberölés és ittas vezetés gyanújával indult
ellene eljárás. (Agerpres)

Katonai csapást mértek szíriai
célpontokra
Fotó: Nagy Tibor

Engedélyezte az államfő a Ion Iliescu, Petre Roman
és Gelu Voican Voiculescu elleni bűnvádi eljárás elindítását

Engedélyezte Klaus Johannis államfő a Ion Iliescu volt államelnök, Petre Roman egykori
miniszterelnök és a Gelu Voican
Voiculescu volt kormányfőhelyettes elleni bűnvádi eljárás elindítását – közölte pénteken az
Államelnöki Hivatal. Mindhármuk
esetében emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt
indít eljárást a legfőbb ügyészség
az 1989-es forradalom ügyében.

A Ion Iliescu, Petre Roman és Gelu
Voican Voiculescu elleni bűnvádi eljárás
elindításának engedélyezését Augustin
Lazăr legfőbb ügyész kérte Klaus Johannis államfőtől. Az elnök jóváhagyta a
kérést, és továbbította azt az igazságügyi
miniszternek – tájékoztat az Államelnöki Hivatal.
A legfőbb ügyészség április 2-i kérelmében megjegyezte, Ion Iliescu tagja és
elnöke volt a Nemzeti Megmentési
Front Tanácsának, amely a törvényhozói
és végrehajtó hatalmat is képviselte
1989. december 27-éig, amikor a tanács
elnöke államfői megbízatást kapott.
Petre Roman szintén a Nemzeti Megmentési Front Tanácsának tagja, majd
1989. december 22-e után az ország miniszterelnöke volt, Gelu Voican Voiculescu pedig a tanács tagja volt, illetve
később miniszterelnök-helyettesi tisztséget töltött be.
2017. december 18-án a katonai
ügyészség közölte: a forradalom ügyében folytatott nyomozás során arra a következtetésre jutottak, hogy nem alakult

ki hatalmi vákuum Romániában 1989
decemberében. Marian Lazăr katonai
ügyész akkor sajtótájékoztató keretében
jelentette be: a nyomozás igazolta, hogy
december 22-én este katonai diverziót
indítottak el, ez vezetett a számos emberéletet és sérültet követelő eseményekhez.
Lazăr hangsúlyozta: 2016. november
1-je óta – amikor emberiesség elleni
bűncselekmények gyanújával indítottak
vizsgálatot az 1989-es forradalom ügyében – kihallgattak, illetve újra kihallgattak több tanút, együttműködtek a
forradalom témájával foglalkozó, ezzel
kapcsolatban adatokat gyűjtő történészekkel, írókkal, újságírókkal, valamint
átvizsgálták a különféle levéltárak,
hang- és képfelvételek anyagát.
Mindezek alapján – tette hozzá a katonai ügyész – nemzetközi kontextusba
helyezték az 1989. decemberi forradalmat; tisztázták a temesvári eseményeket
megelőző helyzetet; tisztázták a Nicolae
Ceauşescu volt elnök által 1989. december 21-ére összehívott nagygyűlés szervezésének körülményeit; azonosították
annak a pánikot keltő zajnak a forrását,
amely Nicolae Ceauşescu december 21én tartott beszéde közben volt hallható,
és amely – más tényezőkkel együtt –
hozzájárult a bukaresti tüntetések kirobbantásához; megállapították a december
21-én délután, illetve a 21-éről 22-ére
virradó éjszaka történt politikai-katonai
események pontos sorrendjét; tisztázták
a Ceauşescu házaspárnak a Központi Bizottság épületéről való menekülésének

körülményeit; részben rekonstruálták a
több síkon elindított, számos emberéletet és sérültet követelő, december 22-i
katonai diverzió fontosabb elemeit (többek között fény derült arra, hogy a
román hadsereg 1987-ben hang- és torkolattűz-imitátorokat vásárolt), és feltárták a „félretájékoztatás mechanizmusait”, amelyek fő eszközeiül a
közszolgálati televízió és rádió, valamint
a katonai távközlési rendszerek szolgáltak. Ez a félretájékoztatás vezetett a terrorfenyegetésről
szóló
országos
pszichózis kialakulásához – derül ki az
ügyészség beszámolójából, amely szerint a további nyomozások során vélhetően fény derül majd a diverzió
kitalálóinak és az ennek kivitelezésében
segédkezőknek a kilétére.
A katonai ügyészség szerint ugyanakkor tisztázták a Ceauşescu házaspár fogvatartási helyén, a târgoviştéi katonai
egységnél 1989. december 22-én és az
azt követő napokban történteket. A bizonyítékok értelmében a legfelsőbb katonai körökből folyamatosan nyomást
gyakoroltak az egység vezetőire, hogy
végezzék ki Nicolae és Elena Ceauşescut.
A legfelsőbb bíróság 2016-ban hagyta
jóvá az 1989-es forradalom aktáinak újranyitását, amit Bogdan Licu akkori ideiglenes legfőbb ügyész rendelt el, arra
hivatkozva, hogy a katonai ügyészség
2015-ben megalapozatlan döntést hozott, amikor lezárta a nyomozást.
(Agerpres)

Több mint száz manőverező repülőgépet és levegőföld típusú rakétát vetettek be a Szíria elleni támadáshoz az Egyesült Államok és szövetségesei.
Amerikai, brit és francia harci gépek a civileket lehetőleg kímélő, célzott és pontos légicsapásokat hajtottak végre szombat hajnalban a szíriai hatalom
különböző vegyifegyver-létesítményei ellen, miután
Donald Trump amerikai elnök előtte nem sokkal elrendelte ezek megindítását, megtorlásul az április 7i kelet-gútai vegyifegyver-támadásra. A légicsapássorozat az eddigi legnagyobb katonai akció volt Bassár el-Aszad elnök rendszere ellen. Joseph Dunford
amerikai vezérkari főnök közölte, hogy igyekeztek
megkímélni Oroszországot is mindenféle veszteségtől, de Moszkvát előzetesen nem tájékoztatták a lehetséges célpontokról. Az amerikai televíziók
híradásai szerint az Egyesült Államok és szövetségesei Tomahawk robotrepülőgépeket vetettek be
több helyszínen is. Oroszországi hírforrások szerint
a csapásokat az amerikai haditengerészet két, a
Vörös-tengeren tartózkodó hajója, a Földközi-tenger
medencéje fölött repülő taktikai légierő, valamint az
et-Tanf térségéből felszálló B-1B hadászati bombázók hajtották végre. (MTI)

Listák a ködből

(Folytatás az 1. oldalról)
kezdett. Felszállni nagyrészt akkor fog, ha tisztázódnak
a rendszerváltás 1989-1990 közötti részletei, mert ha
világosan láthatjuk, hogy ki és milyen irányba térítette
el a temesvári forradalmat, onnan már könnyebben érthető lesz, hogy ki tette rá a kezét az egykori titkosrendőrség adathalmazára, és az abból időnként előkapott
listákat hogyan használták az utóbbi közel három évtizedben lejáratásra, politikai vagy gazdasági haszonszerzésre. Talán azt is megérthetjük, miért nem történt a
rendszerváltás hajnalán teljes átvilágítás, hogy tiszta
lappal, feddhetetlen emberekkel kezdődhessen az új
rendszer intézményeinek felépítése. Annak az átvilágításnak az elmaradása még évtizedekig hatással lesz a
közéletre, amíg fennállhat a gyanú, hogy az akkori érintettek befolyásolhatják annak az információhalmaznak
a sorsát, hozzáférhetőségét, használatát. De az ilyen „leleplezések” már egyre kevésbé lesznek ártalmasak,
annál érdekesebb lesz viszont arra figyelni, hogy titkoszszolgák és besúgók ma is vannak, mert ilyen teremtmények minden rendszerben léteztek az idők során. És a
mai életünkre már inkább ez újaknak van befolyása.
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A kényszerházasság mostohagyereke a magyar oktatás

(Folytatás az 1. oldalról)
Másfelől a felsőoktatási rendszerben elvárt tudományos kutatási tevékenységnek nem teremtették meg
a feltételeit. Azok az oktatók, akik,
dicséretes módon, valós eredményeket tudnak felmutatni, arra
kényszerülnek, hogy a kutatásaikhoz szükséges eszközöket esetenként más intézményeknél vegyék
igénybe. Ráadásul néhány tudományos munka publikálásakor a plágium vádja is felmerült, újabb
csorbát ejtve az amúgy is megtépázott hírnéven.
Kevés a beteg és az oktató

Az utóbbi két évtizedben olyan
nagy mértékben nőtt a diákok
száma, hogy a gyakorlati oktatásuk
szinte lehetetlenné vált. Beteghiány
van, pontosabban fél évszázada
nem nőtt a kórházi ágyak száma. Az
utolsó jelentős beruházást az új kórház felépítése jelentette. Ma a kórházi ágyak száma alig haladja meg
a kétezret, miközben az elmúlt tanévben 5625 diákja volt az egyetemnek. Ha arra gondolunk, hogy
alapképzésen 3,5 évig folyik gyakorlati oktatás, elképzelhető, mekkora a tolongás az osztályokon.
Ráadásul a kórházakban sok esetben a gyakorlati oktatás minimális
feltételei is hiányoznak, legalábbis
ekkora diáklétszámhoz viszonyítva.
Az egyetem leminősítéséhez nagyban hozzájárult a rossz beteg-diák,
illetve tanár-diák arány. Dr. Nagy
Előd prorektor tanulmányt készített

Multikulti diákok tüntetése 2012-ben

az egyetemek közti fúziót tárgyaló
bizottság számára. Ebből kiderül,
hogy a szükséges oktatói keret kevesebb mint kétharmadát sikerült
lefedniük. Magyarán: közel 40%kal kevesebb a tanár, mint a szükséglet. Természetesen (?) a nem
oktató személyzetből majdnem teljes a keret.
Militarizált képzés
Az egyetem vezetői büszkén jelentették be, hogy tovább növelik a
diáklétszámot, és az ősztől évfolyamonként százra növelik a katonaorvosi képzésben részesülők számát.
A hat évfolyamra kivetítve ez 600
olyan diákot jelent, akik nemcsak
hogy újabb terhet raknak az amúgy
is fulladásig terhelt intézményre,
hanem jövendő szakmájuknak megfelelő jellegzetes képzésben is kell
részesüljenek. Tehát több tucat tisztet és katonacsaládot fognak majd
Marosvásárhelyre telepíteni. A
város NATO-bázis jellegét növelve,
militarizált arculatot adva az egykor
humanista típusú orvosképzőnek.

Az sem mellékes, hogy ennek az ötletnek a felkarolói azok a Déda-Maroshévíz régióból származó román
nacionalista politikusok – köztük a
volt védelmi miniszter –, akik magyarellenes akcióikról váltak ismertté. Tehát minden okunk
megvan azt feltételezni, hogy most
is az etnikai arány rontása a céljuk.
Sorsdöntő helyzetben
Négy évvel ezelőtt, 2014 áprilisában a két egyetem vezetősége
konzorciumi szerződést kötött,
hogy emeljék az oktatási és tudományos kutatási színvonalat. Vállalták, hogy ennek érdekében
hatékonyabban hasznosítják a rendelkezésükre álló anyagi, pénzügyi
és humán forrásokat. Az eltelt időszakban ebből szinte semmi sem
valósult meg, így nem csoda, hogy
Nagy Előd, a rektori jóváhagyással
készített összehasonlító elemzésével is alátámasztva, indokolatlannak és előnytelennek tartja a fúziós
szándékot. A magyar tagozat választmánya április 11-én úgy döntött, nem támogatja a „kényszerházasságot”, mivel az egyesülési
tárgyalásokat folytató bizottság
jóval túllépte hatáskörét. A fúziót
jóváhagyó határozat és függelék
szövegét konzultálás nélkül kész
tényként ismertették velük, ezért
döntöttek úgy, hogy dr. Benedek
Imre és dr. Nagy Előd nem vesz
részt az utolsó egyeztető ülésen. Ma
este, a rektor által összehívott nyilvános közvitát követően, a magyar
oktatók közgyűlése az egyetem léte

és a magyar orvosképzés szempontjából sorsdöntő kérdésben kell határozott
álláspontot
megfogalmazzon. Ennek érvényesítése
a szenátusi tagok számára erkölcsi
kötelesség.
A Petru Maior mélyrepülése
Az egykori tanárképző főiskolából egyetemi rangra emelt intézménynek, bár voltak bizakodásra
utaló jelek, mégsem sikerült rangot
szereznie a felsőfokú műszaki és
humánképzésben. A rendszerváltást
megelőzően már létrehoztak egy
nívós kutatócsoportot, melynek tagjai szinte kizárólag fiatal magyar
szakemberek voltak, akik a piacgazdasági feltételek közt otthagyták
az intézményt, és saját, ma is versenyképes vállalkozásokat hoztak
létre. A tanárok egy része, az egyetemalapítóval az élen, átpártolt a
Sapientia műszaki karára. Ráadásul
a jogi és bölcsészkarok labdába sem
rúghatnak az országelső kolozsvári
Babeş–Bolyai mellett. A város különböző szegleteibe szétszórt ingat-

Katonaorvosok a 2017-es tanévnyitón

lanok (egy volt elemi iskola, az
egykori számológépgyár elhagyott
épületei és kivételként az egykori
Peda), amelyekkel a P.M. beszállna
a közösbe, nem enyhítenék az
orvos- és gyógyszerészképzés fent
vázolt oktatási problémáit. Ugyanis
ezek nem alakíthatók át gyakorló
kórházakká. Legalábbis az európai

Fotó: Antalfi Imola

elvárások szintjén nem. Ráadásul a
műszaki egyetem pénzügyileg is
rosszul áll. A biztos bevétele ötször
kisebb, mint a MOGYE-é, és ennek

felét az oktatási minisztériumtól
kapják. A orvosi esetében ez a tétel
alig több, mint az összbevételek
egynegyede. A költségek szerkezete
is különböző. A P.M. esetében
73,4%-át teszik ki a bérek, míg a
MOGYE-n ez csak 35,7%, ami azt
jelenti, hogy utóbbi esetben több
marad az oktatási tevékenységre,
projektekre. Tehát egy rossz gazdasági-pénzügyi szerkezetet kebelezne be a MOGYE, és két év alatt
– ez szerepel az egyesülési határozat függelékében – kellene az orvosi szintjére emelni. De milyen
áron?! Egyes híresztelések szerint a
hatóságok által is sürgetett fúzió
valós okát ebben a mentőakcióban
kell keresni.
Megalapozatlan érvelés
Már többször hivatkoztunk Nagy
Előd tanulmányára, de mellette létezik egy ún. SWOT elemzés is,
melynek szerzője ismeretlen. Anélkül, hogy minden pontját elemeznénk,
amint
egyébként
a
prorektoréval sem tettük, már első
ránézésre megállapítható: szolgai
hűséggel követi megrendelője elvárásait. Azzal a céllal készült, hogy
érveket sorakoztasson fel az egyesítés mellett. A fúzió erős pontjaként, a tragikomikum határát
súrolva, a Maros megye gazdaságának megfelelő oktatási formák
megvalósítását hozza fel. Hogy milyen gazdasági szerkezetre és milyen igényekre gondoltak, már nem
árulja el a szerző. De a további félszáz egymondatos kinyilatkoztatás
sem tartalmaz adatot. Egy kivétellel, amiben a rendelkezésre álló kapacitások hatékonyabb kihasználása érdekében a diáklétszámot tízezerre, az oktatók számát pedig

Állásfoglalás

A marosvásárhelyi RMDSZ elnökeként, a
MOGYE valamikori diákjaként és oktatójaként, valamint Maros megyei képviselői minőségemben is tiltakozom, tiltakozunk a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem megszüntetésének kísérlete ellen.
Az 1945. május 29-én létrehozott magyar tanynyelvű Bolyai Egyetem orvosi fakultásaként Marosvásárhelyre költöztetett oktatást, az 1948 és 1962
között különálló, kizárólag magyar tannyelvű intézetként működő orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzést, a marosvásárhelyi és romániai magyarság egyik
legerősebb egyetemét próbálják összevonás révén
megszüntetni, múltunkat feledésbe meríteni.
Tudatában vagyunk a Petru Maior Egyetem anyagi
helyzete kilátástalanságának, és erőnk szerint támogatni is fogjuk annak valamilyen más formában való
megoldását, ha erre felkérést kapunk.
Ez a sajnálatos helyzetük azonban nem hatalmaz-

Fotó: Nagy Tibor

700 fölé emelné. Tehát előbbit kétezerrel, a tanári gárdát pedig 130cal dobná meg. Arról a névtelen
szerző szemérmesen hallgat, hogy
milyen forrásból fedezné a bérköltségek növekedését, a nagyobb általános kiadásokat, nem is beszélve
az oktatás minőségi javítását szolgáló beruházásokról.
Elmaszatolt magyar tagozat
Ha nem sikerül elhalasztatni a
szerdára tervezett szenátusi gyűlést,
jóváhagyásra kerül az egyesülési
határozat. Ebben az áll, hogy a
MOGYE megőrzi eddigi státusát,
jogi személyiségét, adószámát, és
bekebelezve a Petru Maior Egyetemet, névváltoztatással – Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Műszaki Egyetem
(MOGYTM) néven – működik tovább. A határozat függeléke kitér az
egyesítés feltételeire, a következő
időszak felzárkóztatási lépéseire.
De az igazi csapdát a 2.2-es pontba
rejtették el, amelyben szavatolják az
egyetem multikulturális jellegének
a megőrzését, vagyis a román, magyar és angol nyelvű oktatás jelenlegi formáinak a megtartását. Ez
köszönő viszonyban sincs a 2011\1es tanügyi törvény 363-as cikkelyével, amely három romániai
egyetemnek (a kolozsvári Babeş–
Bolyai mellett a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemnek és a
MOGYE-nak) multikulturális STÁTUST ír elő. Tehát a hét éve elodázott magyar tagozat és főtanszék
létrehozásáról szó sincs. Amennyiben megvalósul a tervezett fúzió, és
a szenátus kibővül a műszaki egyetem csapatával, végleg búcsút inthetünk
a
magyar
nyelvű
orvosképzés újraéledésének.

hat fel senkit arra, hogy a több mint 70 éves Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet eszközként használják, és a marosvásárhelyi magyarság
számára reprezentatív intézményt megszüntessék.
Messzemenően elhatárolódunk attól a magatartásuktól is, hogy az érvényben levő oktatási törvényi
rendelkezéseket nem tartják be, hiszen a MOGYE
multikulturális jellegére és a magyar főtanszékek
megalakítására vonatkozó törvényi előírást több mint
hét éve figyelmen kívül hagyják.
Úgy gondoljuk, hogy a két egyetem összevonását
szakmai érvekkel magyarázni próbáló okfejtésnek
ilyen körülmények között nincs helye, és elhatárolódunk a MOGYE Szenátusának minden ezt támogató
döntésétől.
A MOGYE oktatói közösségét és diákjait támogatásunkról biztosítjuk.
Dr. Vass Levente
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Szilágyi Tibor: Őrülten szeretem a szakmámat

Április 11-én és 12-én a Spectrum
Színházban
vendégszerepelt
a
Soproni Petőfi Színház Henrik Ibsen
Ha mi holtak feltámadunk című darabjával, amelynek főszerepét, Rubek
professzort Szilágyi Tibor alakította. A
Jászai Mari-díjjal (1975), érdemes
művész (1982), SZOT (1984), kiváló
művész (1987) elismeréssel és Kossuth-díjjal (2007) kitüntetett színművész elárulta, annak ellenére, hogy
erdélyi gyökerekkel rendelkezik, 1989
előtt nem járt nálunk, ám azóta többször is, és számos jó barátot szerzett,
ezért számára mindig külön kihívás és
öröm itt fellépni. Az előadás előtt a
színművésszel életpályájáról, a színészmesterségről beszélgettünk.

Vajda György
– Mit jelentenek az erdélyi szálak?
– Apai nagyanyám a Székelyföldről származik, egy Bözödhöz közeli kis faluból,
ahova korábban egyik itteni barátommal eljutottunk. Miközben eleim sírját kerestük, a
templom gondnoka meglepetésemre unokatestvérként üdvözölt. A Ceauşescu-diktatúra
alatt nem jártam Erdélyben, azután többször
voltam. Azért fontos, hogy itt játszom, mert
egy kicsit hazajövök. Mindamellett, hogy
magyarul álmodok, gondolkodom és magyar
szóval tehetségem szerint gondolatokat, kultúrát terjesztek, ha olyan helyen játszom magyarul, ahol gyökereim is vannak, akkor ez
kihívás és nagy öröm is egyben.

– Hosszú lenne felsorolni a színházi és
filmszerepeket, a rendezéseket, hiszen
több mint fél évszázados életpályája
során számos színházban megfordult. Jelenleg főszerepet játszik, rendez és könyvet is írt. Hogyan lesz valaki ennyire
sokoldalú?
– Ehhez a pályához az alapképességen
kívül óriási szerencsére van szükség, hogy
megkapd
a lehetőségeket megmutatni
magad. 53 éve vagyok a pályán. Nem félek,
csak meg vagyok döbbenve. Fiatal színészként, amikor ünnepeltük valamelyik kolléga
pályájának 25. évfordulóját, csodálkoztunk,
hogy micsoda életút, és tessék, ma már kétszer is túl vagyok ezen. Az 53 év tiszteletre
méltó, de döbbenetes szám. Visszatérve a
szerencséhez, 1961-ben vettek föl a főiskolára. Az első felvételin kiestem. Segédmunkásként dolgoztam, mindenfélét elvállaltam
ez idő alatt. Nem szégyen, ha nem egyből jut
be valaki. Sztankay Pistát negyedszer, Mécs
Karcsit nem is tudom hányadszori próbálkozás után vették fel, tudomásom szerint Tordy
Géza, Latinovits Zoltán nem is végzett egyetemet. Amikor bekerültem a főiskolára, ez
volt az egyetlen szakmai fórum, ahol deklaráltan elitképzés folyt. A magyar színészet
krémjét próbálták nevelni olyan mesterek,
mint Nádasdy Kálmán, Sulyok Mária, Gáti
József és sokan mások. Akkor is divatos
pálya volt. Több ezer jelentkezőből 30-at vettek fel, majd elosztották a diákokat három
osztályba, és az első két évben félévenként a

rostavizsgán igen sokan kiestek. Szerencsém
volt, mert a korosztályomból sokan méltán
Kossuth-díjasok vagy elnyerték a Nemzet
Színésze címet. Többek között osztálytársam
volt Almási Éva, Csomoss Mária, de sokan
elmentek már... 1965-ben végeztem a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd
Pécsre irányítottak. Akkor kötelező volt lemenni két évet vidékre szakmát tanulni. Egy
vizsgaelőadást látott Radó Vilmos, a kecskeméti színház legendás igazgatója, aki elhívott a
társulathoz. 1965 májusában
a Katona József Színháznál
eljátszottam
William
Shakespeare A makrancos
hölgyében Petruchio szerepét. Akkora sikere volt az
előadásnak, hogy vidéki
színházként a műsoron levő
13 előadás mellett két évig
játszották. Még nem is volt
diplomám. Ősztől megkaptam az oklevelet, és a kecskeméti színházban még 13
bemutató volt. Ezt követően
három évig voltam a kecskeméti társulat tagja. Nagy
szerepek sorát játszhattam,
többek között Dévay Camilla partnere lehettem A
vágy villamosában. Mégis
volt bennem egy óriási ösztön, hogy úgy tudok jobb
színész lenni, ha egyre jobb
színházakban jó rendezőkkel dolgozom. Az a szerencsém volt az 1965-ös kezdés
után, hogy próbafelvételt
Fotó: Vajda György követően 1966-ban elnyertem Kovács András Hideg
napok című filmjének egyik főszerepét, olyan
színészek mellett, mint Latinovits Zoltán,
Bara Margit, Darvas Iván és Szirtes Ádám.
Ettől országos ismertséget nyertem. A dédelgetett kecskeméti helyzetből 1968-ban elszegődtem a Veszprémi Petőfi Színházba, ahol
olyan nagyszerű színészekkel játszottam,
mint Tánczos Tibor, Bitskey Károly, Fogarassy Mária, Hargitai Ági. Morvay István

rendezésében eljátszottam Németh
László Apáczai szerepét. Az előadás után odajött hozzám Both
Béla, a Nemzeti Színház igazgatója, és azt mondta, tetszett neki,
amit csinálok, és elhívott a társulatba. Volt merszem 24 évesen elutasítani az ajánlatot, mert nem
tudta megmondani, hogy milyen
feladatok várnak rám. 1969-ben a
budapesti Thália Színház társulatához szerződtem, ahol olyan színészekkel dolgozhattam, mint
Latinovits Zoltán, Dajka Margit,
Inke László. A fővárosban Csurka
István Ki lesz a bálanya? című művében mutatkoztam be. Négy év
múlva felmondtam, mert világhírű
eposzokból készült színpadi adaptációkban kaptam szerepet, de
ezek a művek nem voltak alkalmasak igazi jellemábrázolásra. Veszprémbe mentem, mert ott jobb
rendezőkkel dolgozhattam. Aztán
felbontottam a szerződést, amihez
akkor nagy bátorság kellett, és átigazoltam a
József Attila Színházhoz, ahol 10 év után
megint Seregi László rendezésében eljátszottam A makrancos hölgyben Petruchiót, két
Katának (Margitai Ági és Bánsági Ildikó) is
a partnere lehettem. Mondanom sem kell,

Darvas Ivánt idézem, aki egy alkalommal azt
mondta nekem: „Tibikém, a film a rendező
és a technika művészete, különböző pofákat
vágunk, nem is kronológiai sorrendben, aztán
ebből összeáll valami. Miért ne tudnánk megcsinálni?” A színház teremti meg az igazi színészt. Az az igazán nagy dolog ebben a
szakmában, hogy a próbafolyamatban estéről
estére reprodukálsz valamit, és helytállsz
olyan óriások mellett, mint Sinkovits Imre,
Latinovits Zoltán és sokan mások. És az
öröm, hogy egy-egy előadást több szezonon
keresztül is műsoron tarthattunk. A Deficitet
387-szer, a Don Carlost több mint 100-szor,
Arthur Miller Lefelé a hegyről című darabját
226-szor játszottuk. A legnagyobb dicséretet
akkor kaptam, amikor Illyés Gyula A különcében Sinkovits mellett Karlovitzot, egy besúgó gazembert játszottam, és a közösen
előadott jelenet után nagy tapsot kaptam. Ez
felér egy Kossuth-díjjal. Vagy a Vígszínházban Mrozek Tangójában olyan kollégák mellett lehettem a színpadon, mint Ruttkai Éva,
Darvas Iván, Páger Antal, Gobbi Hilda, Gálfi
László és Eszenyi Enikő. Ruttkai Éva egy
héttel az előadás után meghalt. Olyan beteg
volt, hogy a tapsnál én emeltem fel a kezét,
mégis eljátszotta a szerepét. A lehetőségeket
ki kell használni. Felelős vagy saját sorsodért,
és mozdulni kell, ha náladnál 25-ször jobbakkal lehet játszani. És ha ezek a színészóriások
elfogadnak partnerként, elismernek, megkapod a nagyobb szerepeket, ez jelenti az igazi
elégtételt e szakmában. És nincs filmszínész

Jelenet Henrik Ibsen Ha mi holtak feltámadunk című darabjából, Molnár Anikóval

hogy óriási siker volt. 1979-ben a Vígszínházhoz kerültem, ahol tizenegy évet húztam
le. Első premierem Csurka István Deficit
című műve volt. Friedrich Schiller Don Carlosának Fülöp királyaként kiemelkedő szerepem volt Szinetár Miklós rendezésében.
Majd 1997 és 2000 között az Új Színházban
dolgoztam. 2003-tól a Soproni Petőfi Színház
művészeti igazgatója voltam, ugyanakkor a
Budapesti Kamaraszínház tagjaként is játszottam. Azt szoktam mondani, hogy én vagyok a legnagyobb magyar vándorszínész,
mert nem az érdekelt, hogy mennyit fizetnek,
hanem mindenekelőtt a szakmát tartottam
fontosnak és azt, hogy folyamatosan építkezni, fejlődni tudjak. Ilyen bátor voltam.
– Ha lehetne választani, hogy prózai
(színházi) filmszínész vagy rendező legyen, melyik mellett döntene?
– Hogy ne a saját példámmal álljak elő,

Jelenet Henrik Ibsen Ha mi holtak feltámadunk című darabjából, Wischer Johann-nal

Fotó: Torma Sándor
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és prózai színész, mi az, hogy szinkronszínész? Olyanok szinkronizáltak, mint Sinkovits. Nekem is szerencsém volt olyan
világhírű színészek magyar hangja lenni,
mint Walter Matthau, Jean Reno, Philippe
Noiret, Lino Ventura, Tom Wilkinson és Richard Burton. Óriási szerencsém volt a pályán, de próbáltam megfelelni. Eljátszottam
200-nál több szerepet, de tíz alatt van azok
száma, amelyeknél azt éreztem, hogy a közönség reagálása és a szeretete is elismer, a
mérvadó kritika mellett. Ha a magad és
mások örömére újra tudod teremteni a szerepet estéről estére, akkor minden rendben van.
– Ennyi tapasztalattal is ugyanúgy kell
készülni egy szerepre, mint ifjú végzősként?
– Számít a tapasztalat, mert más a felelősség, mint amikor hályogkovácsként vállalsz
el egy szerepet. Nekünk is akklimatizálódnunk kell. De pontosnak kell lenni a munkában. Rendezéskor se szeretem, ha valaki
elkésik a próbáról. Mindig csodálják, hogy
mekkora szerepeket tudok megtanulni. Persze nem könnyű, mert egy előadás nem úgy
születik, hogy bedobod a zsetont, és kész van.
Örömöm van a munkában. Szerelmes vagyok
a pályámba, a tehetséges kollégáimba, és dolgozom, ameddig tudok.
– Miként viszonyul a család ehhez a
pörgő életmódhoz?
– Féltenek. A feleségem és a lányunk
ügyvédek, tudják, hogy mivel jár. Tiszteletben tartják, hogy őrülten imádom a szakmám.
Most sem találkozunk két hétig, de mindennap beszélünk. A családunk azért működik 28
éve harmonikusan, mert mindenki megtartotta a szakmája szeretetét. Jó hazamenni,
még akkor is, ha a feleséged a legnagyobb
kritikusod, és elmondja: jó volt az alakításod,
mert sallangmentesen játszottál, vagy megdorgál, ha többet eszem a kelleténél, mert
„egy kicsit mi is abból élünk, ahogy kinézel”.
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25 éves az Outward Bound

A hajó biztonságosan halad az óceánon

Outward Boundhoz.
A következőkben Oláh Kinga középiskolás
tanuló felolvasta Boga Balázs, a Bolyai Farkas líceum diákjának levelét, aki betegség
miatt nem jöhetett el. A levélben a diák személyes élményeit osztotta meg a hallgatósággal, ugyanis több mint tízszer vett részt
OB-programokon. „Meghatározóak voltak,
mert végigkísérték iskolai éveinket, éveimet.
Mert csapatkohézióra, produktív kommunikációra, összetartásra neveltek. Mert kiemeltek a mindennapi monotonitásból, a

11 éve vesz részt a programokon. Az egyik
legrelevánsabb történet az volt, amikor az
egyik csoportot Marosvásárhely felé hozta
vonaton, a 11 vagonos szerelvény mindegyik
kocsijába szétszóródtak a diákok, visszatérőben pedig mindenki egy helyre ült. Ez mindent elárul a tevékenység hatékonyságáról,
hasznáról.
Miután az RTV magyar adása által az OB
szovátai központjában készített riportfilmen
a jelenlevők rövid időutazást tehettek a szervezet múltjában és megismerhették a jelent
is, Iain Peter, a nemzetközi szervezet ügyvezető igazgatója lépett mikrofonhoz, aki szintén elismeréssel szólt a romániai szervezet
kitartó tevékenységéről. Végül hangsúlyozta:
a 25 elültetett fa egy új korszak kezdetét is
jelzi, hiszen nemsokára újabb támogatást kap
a romániai szervezet, hogy folytathassa a
munkát, majd viccesen hozzátette, a kezdeti
korszakot ábrázoló felvételeken Horváth-Kovács Ádám még nem volt ősz hajú és ráncos… ezt az OB tette vele, de a munkának
meglátszik az eredménye.
Végül Horváth-Kovács Ádám elismerő
oklevelet adott át azoknak, akik a 25 év alatt
a legjobb partnereik voltak. Szitai Tünde tanítónő hozta el a legtöbb osztályt, a legaktívabbak a Râmnicu Vâlcea-i Happy Kids
nemzetközi iskola tagjai voltak, a céges csapatépítő tevékenységre a brassói Bibas, a kolozsvári Promelek és a jászvásári Coats
Románia hozta el a legnépesebb csapatot. A
Fodor Imre-díjat pedig Ferenczy Barna tanár
vehette át az OB-ban kifejtett több mint két
évtizedes munkájáért.
Az ünnepséget Hargitay Tamás, a romániai
szervezet alelnöke zárta, aki az oktatók és önkéntesek mellett külön köszönetet mondott
Fodor Imrének, Horváth-Kovács Ádámnak,
Vargancsik Iringónak, hogy a kezdetektől a
vállukon hordozták a szervezetépítés terhét,
és arra ösztönözte kollégáit, hogy a szovátai
tanácskozáson elhatározott Nagy kihívás

hétköznapi szürkeségből. Mert az alatt a minimális idő alatt is önállósítottak, alakítottak
és neveltek. Sok idő nem volt rá: évi egy-két,
legfeljebb három alkalom nem egetrengető,
mégis elérte, hogy mindig pozitívan gondoljunk, gondoljak vissza rá, erre a szervezetre,
amit mi csak röviden OB-nak hívunk” –
hangzott el többek között a felolvasott levélben.
Marton Laura az oktatók nevében mondta
el élményeit. A magyarországi lány az egyik
program résztvevőjeként ismerkedett meg a
szervezettel, és ez „megváltoztatta az életét”,
elhatározta, hogy felhagy korábbi foglalkozásával, önkéntes lesz, majd képző tanfolyamon vett részt, és örömmel jelentette ki, hogy
ez volt élete legjobb döntése.
Dr. Moldovan Elena, a brassói Erdély
(Transilvania) egyetem tanára az élménypedagógiai módszerek hasznosságáról beszélt,
arról, hogy ezek eltérnek az országunkban
szabványosított módszerektől, az egészséges
életmódra nevelnek, az emberi lét legfontosabb tényezőit csiszolják, erősítik: a fizikumot, a pszichikumot és a lelkivilágot. Kár,
hogy nem alkalmazzák szélesebb körben, hiszen az önismeret, a csapatkohézió, a felelősségtudat
olyan
erények,
amelyek
meghatározzák társadalmi létünket – mondta
a tanárnő, és azt is elárulta, hogy diákjaival

(Big challenge) stratégiát minél előbb ültessék gyakorlatba.
A rendezvényt kulturális mozzanatokkal
színesítették. Fellépett a Bobfolk Voice (Fehér
Csaba és Marius Pop) együttes, Szabadi Loránd szaxofonon játszott és a Mezőpalkó István által irányított vajdaszentiványi Teleki
Mihály néptánccsoport tagjai magyar és
román táncokat mutattak be.
A jubileumi rendezvénysorozat június 22–
24. között Szovátán folytatódik. KomPass
néven kültéri és élménypedagógiai konferenciát szerveznek, amelyre olyan pedagógusokat várnak, akik elsajátítanák ezeket a
módszereket. Június 10-én az alapító Fodor
Imre emlékére terepfutó verseny lesz a Somostetőn, míg augusztus 31. és szeptember
2. között felelevenítik a korábban az Örökmozgó Természetjáró Egyesülettel 11 évig
szervezett Kárpáti Kalandversenyt. Ezenkívül fotópályázatot hirdetnek, amelyre az elmúlt 25 évet tükröző fényképeket várnak.
Októberben öt megye középiskolásainak
szerveznek vetélkedőt személyiségfejlesztő
gyakorlatokkal, „Többre vagyunk képesek”
jelmondattal a szovátai központban. Továbbra is várják diákok, pedagógusok és
cégek jelentkezését a folyamatban levő különböző programjaikra.

Mielőtt bárki is azt hinné, hogy ez az
írás valamiféle hajózási kalandról
szól, pontosítok, hogy az Outward
Bound Társaság az Ifjúságért egy
olyan élménypedagógiai világszervezet, amelynek nevét, jelszavát Kurt
Matthias Robert Martin Hahn német
pedagógus választotta, aki elindította
ezt a mozgalmat. Ezelőtt 25 évvel – a
hasonlattal élve – a romániai szervezet hajóját Fodor Imre volt polgármester bocsátotta útjára. A kitartó
munkának köszönhetően ma az Outward Bound Románia szervezetnek
Szovátán saját képzőközpontja van,
negyed évszázados tevékenysége
alatt több mint 50.000-en vettek részt
programjain, és sikerült az Örökmozgó Természetjáró Egyesülettel
közösen az országban az első – azóta
más által nem szervezett – Kárpáti
Kalandversenyt 11 alkalommal megrendezni. Az OB több rendezvénnyel
ünnepelte fennállása 25. évfordulóját,
amelynek zárómozzanata április 13- együtt többször volt csapatépítő tréningen, Imre hagyatékát, üzenetét tolmácsolta, aki
án, pénteken délután a Kultúrpalota így megismerte az OB módszereit, jó barát- arra intette az ügyvezető igazgatót, hogy soha
ságba került a tagokkal, és e személyes él- ne hagyja el a szülőföldjét, és legyen hű az
kistermében volt.

Vajda György

Az ünnepi rendezvényre eljött a nemzetközi szervezet 25 tagországában tevékenykedő OB szervezet vezetője. Április 9–14.
között Szovátán tartották az Outward Bound
International soros ülését, amelyen az igazgatótanács és a tanácsadó testület tagjai vettek részt. A tanácskozásokon az
elkövetkezendő évtized stratégiáját is kijelölték. A résztvevők 25 fát ültettek el a központ
udvarán. Április 14-én TEDx-konferencia
volt, ahol az omani OB vezetője is előadást
tartott.
A Kultúrpalota kistermében tartott ünnepségen először Kovács István, az Outward
Bound Románia elnöke szólalt fel. Miután
üdvözölte a nemzetközi szervezet képviselőit
és mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt, elismeréssel szólt azokról,
akik 25 év alatt odaadó önkéntes munkával
elérték, hogy egy ismeretlen szervezet elismert legyen Romániában, és volt erejük és kitartásuk Szovátán egy mezőgazdasági
létesítményt korszerű központtá alakítani.
Tisztelettel szólt Fodor Imre alapítóról, korábbi elnökről, aki, mint mondta, nagyon
büszke lenne mindarra, amit a csapat elért. A
jelenlevők egy perc néma csenddel adóztak a
volt polgármester és OB-vezető emlékének.
David Kong, a nemzetközi szervezet vezetőtanácsának elnöke azzal kezdte, hogy
mindegyik tagszervezetnek megvan a saját
története, és ezek között az egyik legcsodálatraméltóbb a romániai szervezet építkezése,
ahogyan fölvállalták a nemzetközi szervezet
eszményeinek meghonosítását, majd csapatot
építettek, saját trénereket képeztek ki, önkénteseket foglalkoztattak és sikerült egy központot is létrehozniuk. A nemzetközi
szervezet vezetőtanácsának elnöke mindezért
elismerésül jubileumi emlékplakettet adott át
Kovács Istvánnak.
A helyhatóságok nevében Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere szólalt fel, nem véletlenül. Elárulta ugyanis,
hogy a polgármesteri hivatal munkatársaival

ménynek
köszönhetően
elismerően
nyilatkozott róluk. Hangsúlyozta, hogy mindegyik polgármesteri hivatalnak követnie kellene a példájukat, mivel a csapatépítő
programot követően érezhetően jobb lett a hivatalok közötti együttműködés, a kommunikáció, és ez meg is látszik a község arculatán.
Horváth-Kovács Ádám, az OB ügyvezető
igazgatója elérzékenyülve vette át a mikrofont a műsorvezetőktől. Elmondta, Fodor
Imre személyes baráti kapcsolatának köszönhetően hozta létre a szervezetet, amelynek
irányítására a kezdetektől fogva felkérte az
akkor még fiatal némettanárt. Két német
nyelvű szórólappal kezdték, majd a főtéren
egy eldugott helyiségben tevékenykedtek,
aztán a Dózsa György utcába költöztek, majd
megvásárolták a szovátai mezőgazdasági termelőszövetkezet istállóit, amelyeket a már
említett központtá alakítottak át. A 25 év alatt
nagyon sokan megfordultak a szervezetnél.
Az ügyvezető elnök megköszönte a mostani
és az egykori csapattagok tevékenységét,
hangsúlyozva, hogy tulajdonképpen egy nagy
családról van szó, hiszen akik valamilyen
okból már nem dolgoznak velük, szép, maradandó élménnyel távoztak.
Az ügyvezető igazgató összefoglalta mindazt, amit az Outward Bound jelent: olyan élménypedagógiai módszerek alkalmazását,
ami felhasználja a természeti, környezeti
(kültéri) adottságokat, és olyan feladatok elé
állítja a programban részt vevőket, amelyek
által előtérbe kerülnek a képességeik, feszítik
a fizikai, szellemi és pszichikai határokat,
arra irányulnak, hogy ezáltal az emberi értékeket, a tehetséget kamatoztassák, hogy
könnyebben leküzdjék az élet nehézségeit.
Elmondta, az OB öt kulcsszóra, értékre épít:
az együttérzés, együttműködés, a kiválóság,
a sokszínűség és a hitelesség, ezeket igyekeztek átadni mindazoknak, akik részt vettek
programjaikon.
Végül megköszönte a jelenlegi és egykori
tagoknak, az együttműködő partnereknek a
25 éven át nyújtott segítséget és a munkát.
„Sok munkával, kevés pénzzel, konoksággal,
kitartással értünk ide”, mondta, majd Fodor

Fotók: Outward Bound

2018. április 16., hétfő __________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Vereség Szászrégenben
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Szerkeszti: Farczádi Attila

A harmadik labdarúgóvonal
huszonkettedik játéknapján
a szászrégeniek a csoport
egyik jó képességű gárdáját,
a Kudzsiri Metalurgistult fogadták.

Szabó Antal-Lóránd

Az első játékrész elég jó színvonalú volt, mindkét kapu előterében
adódtak gólszerzési lehetőségek, s
a párharc iramára sem lehetett panasz. A meccset lendületesen és határozottan kezdték a házigazdák,
bő egy perc alatt Răzvan Dan tanítványai két alkalommal is veszélyeztették Bănică kapuját: a 3.
percben Stavilă került hatalmas
gólhelyzetbe, a csatár 7-8 méterről
küldött erős lövését a vendégkapus
kitűnő érzékkel hárította, majd
ugyancsak Stavilă távoli bombája
kevéssel kerülte el a kapu bal felső
sarkát. Egy perc elteltével a kudzsiriak kettős gólszerzési lehetőséget
hagytak ki: előbb Saucă jól eltalált
közeli lövését Husar óriási bravúrral védte, majd a kipattanó játékszer ajtó-ablak szituációban találta
Neagut, aki azonban a büntetőterület közepe tájáról jócskán fölé
emelt. A 20. percben megszületett
a mérkőzés első, és egyetlen találata: Sorian mesterien bekanyarított bal oldali szögletét követően
Udrea fél méternyiről könnyedén a
hálóba kotorta a labdát: 0-1. A gól
kilencvenöt százalékban a ragyogóan elvégzett sarokrúgásból született. A 27. percben Feketics 20
méteres szabadrúgása fölé szállt,
majd hat perccel később a tavaszi
idényben jó formában játszó szászrégeni középpályás sérülten hagyta
el a pályát. A hazaiak enyhe mezőnyfölénye a 36. percben majdhogynem góllá érett: egy igencsak
büntetőgyanús (eléggé egyértelmű
kezezés) szituációt követően a
pöttyös Murarhoz került, aki szemben a kapussal pár méterről lőtt, ám
Bănică ezúttal is szenzációs reflexszel mentette meg csapatát egy biztosnak tűnő góltól.
Mindjárt szünet után, a 46. percben a vendégcsapat Udrea révén
komoly gólhelyzetbe került, ám a
középpályás kecsegtető szögből

jóval fölé lőtt. Ezt követően a mérkőzés ellaposodott, unalmassá vált.
Noha a párharc túlnyomó része kiegyensúlyozott volt, a csapatoknak
nem sikerült említésre méltó kapujeleneteket kidolgozniuk. A labda
leginkább a két büntetőterület között „fáradozott”. A házigazdákon
meglátszott ugyan, hogy nem törődnek bele a vereségbe, ámde támadásaik
kilátástalanok
és
elképzelés nélküliek voltak. Az
egyetlen igazán nagy szászrégeni
gólhelyzet a mindig lelkes és fáradhatatlan Truţa nevéhez fűződött:
senkitől sem zavartatva vezethette
rá a labdát az ellenfél kapujára,
majd mintegy 9 méterről fölé lőtt.
A túloldalon a 84. percben Saucă
növelhette volna csapata egygólos
előnyét, ám jó pozícióból küldött

A Sepsi OSK-ról
a Marosvásárhelyi
TVR-ben

Hétfőn 17.40-től (ismétlésben
kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Csinta Samu, a
Sepsi OSK új igazgatója. Szucher
Ervin a szentgyörgyi futballklub
bennmaradási esélyeiről faggatja
az újságíróból és íróból lett sportmenedzsert.

lövése elkerülte Husar kapuját. Egy
összességében halvány teljesítményt követően az Avântul elszenvedte első vereségét hazai pályán.
A középpálya nádszálvékony,
Murar kitartó és elszánt igyekezete
ellenére nem mindig húzhatja maga
után csapattársait, a csatársorban,
néhány találata dacára, Stavilă
helyzetkihasználása elég gyatra. A
március elején bekövetkezett edzőváltás, úgy tűnik, a klubvezetés részéről nem bizonyult a legjobb
döntésnek.
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Magyarellenes megnyilvánulás miatt
bírságolt a Román Labdarúgó-szövetség

Összesen 19 ezer lej bírságot rótt
ki a Román Labdarúgó-szövetség
(FRF) fegyelmi bizottsága múlt
héten, szerdán a vétkesekre amiatt,
hogy a Bukaresti Juventus és a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK múlt hétfői mérkőzése előtt magyargyalázó,
erőszakra uszító, rendkívül vulgáris
számot játszottak a voluntari-i stadionban.
A fegyelmi bizottság határozatát
a Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF)
tette közzé honlapján. Eszerint az
ASC Juventus Bukarestet tízezer
lejes, a klub igazgatóját 6500 lejes,
a voluntari-i Anghel Iordănescu stadion bemondóját pedig 2500 lejes
bírsággal sújtották.
A Sepsi OSK klubigazgatója,
Csinta Samu az MTI-nek adott nyilatkozatában méltányosnak tartotta
a kirótt büntetést, alkalmasnak arra,
hogy visszafogja az indulatokat, és
precedenst teremtsen a hasonló ese-

tekre. A klubigazgató hozzátette:
megérti, hogy az FRF nem akarta
ellehetetleníteni egy nagyobb öszszegű bírsággal a bukaresti klubot,
és pontlevonással sem akart beavatkozni a román élvonal végjátékába.
Tíz fordulóval a bajnokság vége
előtt a Juventus az utolsó helyen áll
a rájátszás alsóházában, a Sepsi
OSK-nak pedig éppen a hétfői 2-0s győzelemmel sikerült a bennmaradást jelentő helyre előlépnie a
tabellán (ezt szombati sikerével
meg is erősítette – a szerk.).
A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) székelyföldi
képviselői és szenátorai szerdán a
román labdarúgó-válogatott volt
szövetségi kapitányához, Anghel
Iordănescuhoz fordultak, arra kérvén a köztiszteletben álló sportembert, hogy határolódjon el
mindattól, ami a nevét viselő stadionban a mérkőzés előtt történt.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 22. forduló: Szászrégeni Avântul – Kudzsiri Metalurgistul 0-1 (0-1)
Szászrégen, Avântul-pálya, felhőtlen, napsütéses idő, mintegy 250 néző. Vezette: Ioan Păuşan – középen, Flavius Seiche, Sergiu Duma (mindhárman Zilah)
– partjelzők. Ellenőr: Toma Ivan (Beszterce), Dinu Lucaciu (Kolozsvár).
Gólszerző: M. Udrea (20).
Avântul: Husar – Bugnar, Core, Sîplăcan (76. Morar), Truţa, Feketics N. (33.
Luca), Palcău, Sbârcea (52. Inţa), Moldovan, Murar, Stavilă.
Kudzsiri Metalurgistul: Bănică – Neagu (66. Şuteu), Negrescu, Itu, Vărărean,
Taban, Sorian (90+1. Firan), Udrea (66. Scurtu), Popa, Codrea, Saucă.
1. Kolozsvári U
2. Kudzsir
3. Magyarigen
4. Lénárdfalva
5. Magyargáld
6. Gyulafehérvár
7. CFR II
8. Sănătatea
9. Avântul
10. Tasnád
11. Felek
12. Medgyes II
13. Radnót
14. Dés
15. Vidombák

20
21
20
21
21
21
21
20
21
20
20
21
20
21
20

16
12
12
12
12
11
9
7
8
8
4
4
2
3
1

Ranglista
2
6
5
4
4
5
5
8
4
3
6
5
7
2
0

2
3
3
5
5
5
7
5
9
9
10
12
11
16
19

Eredményjelző

52-11
35-19
41-20
45-21
36-24
36-18
37-24
32-20
27-29
29-39
20-39
20-40
26-43
16-43
15-77

50
42
41
40
40
38
32
29
28
27
18
17
13
11
3

A 3. ligás labdarúgó-bajnokság V. csoportjának 22. fordulójában a következő
eredmények születtek: Kolozsvári CFR II – Medgyesi Gaz Metan II 3-0, Magyarigen – Vidombák 3-0, Tasnád – Felek 5-2, Dés – Gyulafehérvár 1-3, Magyagáld –
Lénárdfalva 0-3, Szászrégeni Avântul – Kudzsir 0-1, Kolozsvári U – Kolozsvári
Sănătatea 2-1. A Radnóti SK állt.

Eredményjelző

* 1. liga, felsőházi rájátszás, 5. forduló: USK Craiova – Jászvásári CSM Politehnica
4-1. Az élcsoport: 1. FCSB 38 pont, 2. Kolozsvári CFR 36, 3. Craiova 34.
* 1. liga, alsóházi rájátszás, 5. forduló: Voluntari FC – Bukaresti Dinamo 2-4, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Medgyesi Gaz Metan 2-1. Az élcsoport: 1. Dinamo 32
pont, 2. Botoşani 25, 3. Sepsi OSK 19.
* 2. liga, 29. forduló: Călăraşi – Temesvári Politehnica ASU 2-0, Mioveni – Temesvári Ripensia 1-2, Afumaţi – Miroslava 1-1, Szatmárnémeti – Zsilvásárhely 0-3 (játék
nélkül), Clinceni – Marosvásárhelyi ASA 3-0 (játék nélkül), Nagyszeben – Nagyváradi Luceafărul 4-0. Az élcsoport: 1. Călăraşi 71 pont, 2. Nagyszeben 68, 3. Târgovişte 58.
* 3. liga, I. csoport, 22. forduló: Székelyudvarhely – Paşcani 1-0, Bákói Aerostar –
Románvásár 4-2, Galaci Metalosport – Rădăuţi 0-3 (játék nélkül), Galaci Oţelul –
Valea Mărului 3-0 (játék nélkül), Focşani – Darabani 2-0, Szászhermány – Kézdivásárhely 4-3, Lieşti – Barcarozsnyó 0-1. Csíkszereda szabadnapos volt. Az állás:
1. Aerostar 52 pont, 2. Oţelul 46, 3. Csíkszereda 46, ...10. Kézdivásárhely 26, 11.
Székelyudvarhely 22.
* 4. liga, 20. forduló: Marosvásárhelyi Atletic – Mezőméhes 3-0, Ákosfalva – Marosludas 0-1, Dános – Nagysármás 2-2, Marosvásárhelyi MSE – Marosvásárhelyi
Gaz Metan 0-0, Náznánfalva – Nyárádszereda 4-1, Kutyfalva – Marosoroszfalu 12, Szováta – Dicsőszentmárton 3-2. Az élcsoport: 1. MSE 48 pont, 2. Marosoroszfalu 43, 3. Szováta 41.

Döntetlenre játszott Debrecenben a Ferencváros

A listavezető Ferencváros 1-1-es döntetlenre játszott
a Debrecen otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga
szombati, 26. fordulójának esti zárómérkőzésén.
A két csapat szurkolói remek hangulatot teremtettek,
rangadóhoz méltó körülmények között kezdődött a mérkőzés. Az első gólra sem kellett sokat várni, a vendégek
már a nyolcadik percben vezetéshez jutottak. A folytatásban is a Ferencváros akarata érvényesült, a debreceniek egyáltalán nem jelentettek veszélyt Dibusz
kapujára. A félidő hajrájában aztán teljesen váratlanul
Könyves bombagóljával egyenlített a DVSC.
A második félidő első negyedórája kiegyenlített játékot hozott, majd egyre inkább a Ferencváros került fölénybe, a zöld-fehérek többször is nehéz helyzetbe
hozták a hazai védelmet, Böde fejesénél pedig a kapufa
mentett. A folytatásban magára talált a Loki is, így az
egyre feszültebb hangulatú mérkőzésen változatos játékot láthatott a közönség, gólt azonban már egyik csapat
sem szerzett.

Eredményjelző

A debreceni Könyves Norbert örül a gólnak a labdarúgó OTP Bank
Liga 26. fordulójában játszott Debreceni VSC – Ferencváros mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban, április 14-én.
MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Pillanatfelvétel a Bukaresti Juventus – Sepsi OSK mérkőzésről. A háromszékiek végül mindenféle szempontból jól jártak

A magyar labdarúgó NB I 26. fordulójában a következő eredmények születtek: Mezőkövesd – Videoton 0-0, Paks – Szombathelyi Haladás 1-2, Puskás Akadémia – Budapest Honvéd
1-1, Újpest – Vasas 4-2, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Diósgyőr 2-1, Debreceni VSC – Ferencváros 1-1.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó OTP Bank Liga, 26. forduló: Debreceni VSC – Ferencváros 1-1 (1-1)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 10.841 néző, vezette: Iványi.
Gólszerzők: Könyves (37.), illetve Varga R. (8.).
Sárga lap: Tőzsér (35.), Takács (70.), illetve Leandro (71.), Otigba (81.).
DVSC: Nagy S. – Bényei, Kinyik, Szatmári, Barna (90. Mészáros N.) – Varga K., Jovanovic (65. Filip), Tőzsér, Bódi – Könyves, Tabakovic (53. Takács).
Ferencváros: Dibusz – Botka, Otigba, Blazic, Pedroso – Spirovski, Leandro – Varga
R. (77. Moutari), Paintsil (90. Priskin), Nagy D. (83. Georgijevic) – Böde.

1. Ferencváros
2. Videoton
3. Debrecen
4. Újpest
5. Honvéd
6. Paks
7. Diósgyőr
8. Puskás Akadémia
9. Szombathely
10. Balmazújváros
11. Mezőkövesd
12. Vasas

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

16
16
10
9
10
9
8
7
9
6
6
7

Ranglista
7
7
7
10
6
8
6
9
3
9
9
5

3
3
9
7
10
9
12
10
14
11
11
14

56-23
55-25
44-34
35-34
41-44
38-41
40-43
31-39
29-41
29-38
30-47
32-51

55
55
37
37
36
35
30
30
30
27
27
26
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Európa-liga: Gulácsi Péter csapata
a negyeddöntőben búcsúzott

A magyar válogatott
kapus Gulácsi Péter csapata, a német RB Lipcse
5-2-re kikapott az Olympique Marseille otthonában
a
labdarúgó
Európa-liga negyeddöntőjének csütörtök esti visszavágóján, így 5-3-as
összesítéssel a francia
együttes jutott tovább.
Az első mérkőzést 1-0ra megnyerő lipcseiek a
portugál Bruma révén
már a második percben
megszerezték a vezetést,
de a hazaiak hamar
egyenlítettek, miután egy
szöglet után Gulácsi Péter A magyar válogatott kapusa ötször volt kénytelen a hálóba nyúlni a labda után a Marseille
ráütötte a labdát csapattár- elleni visszavágó mérkőzésen
sára, az osztrák Stefan Ilsankerre, róla pedig a meglepetésnek számított, hogy a francia Jeanhálóba pattant. A 9. percben a magyar kapus Kevin Augustin csökkentette az RB Lipcse hátkét ziccert is bravúrral védett, de a harmadik rányát, de öt perccel később Payet megszerezte
kísérlet, a guineai Bouna Sarr lövése a hálóban a hazaiak negyedik találatát, ezzel eldőlt a mérkötött ki, így már a Marseille vezetett. A 17. kőzés és a továbbjutás is.
percben a franciák csapatkapitánya, Dimitri
A rendes játékidő hosszabbításában egy
Payet bombagólt lőtt, amit a játékvezető, a német szöglethez Gulácsi is előrefutott, a japán
görög Konsztantinosz Mitroglu szabálytalan- Szakai Hiroki pedig az üresen hagyott kapuba
sága miatt nem adott meg. A házigazdák har- talált.
madik gólja a szünet előtt, egy pontrúgást
A Lazio 4-2-es előny birtokában lépett pákövetően, Florian Thauvin révén született meg. lyára Salzburgban, ráadásul Ciro Immobile jóA második félidő elején is gyengélkedett a voltából a második félidő elején vezetést
lipcseiek védelme, több ígéretes helyzete volt szerzett. Az osztrákok szinte azonnal egyenlía Marseille-nek, ezért Gulácsinak újabb bravú- tettek, majd a 72. és a 76. perc között újabb
rokat kellett bemutatnia. A játék képe alapján három alkalommal voltak eredményesek, és
nagy meglepetésre elbúcsúztatták esélyesebbEredmények
nek vélt római riválisukat.
Labdarúgó Európa-liga, negyeddöntő, viszAz Arsenal a 4-1-re megnyert első meccs
szavágók:
visszavágóján kétgólos hátrányba került a
* Olympique Marseille (francia) – RB Leip- CSZKA Moszkva otthonában, ám Danny Welzig (német) 5-2 (3-1), továbbjutott: az Olym- beck gondoskodott róla, hogy a hajrában már
pique Marseille, 5-3-as összesítéssel.
ne kelljen izgulniuk a londoniaknak. A legvéGólszerzők: Ilsanker (6., öngól), Sarr (9.), gén Aaron Ramsey egyenlített.
Thauvin (38.), Payet (60.), Szakai (94.), ilAz Atlético Madrid volt a napon az egyetlen,
letve Bruma (2.), Augustin (55.).
amely vereséggel jutott tovább, mivel a portu* RB Salzburg (osztrák) – SS Lazio (olasz) gál Sporting CP 1-0-s sikere nem volt elég a
4-1 (0-0), továbbjutott: a Salzburg, 6-5-ös párharc megfordításához.
összesítéssel.
Gólszerzők: Dabbur (56.), Haidara (72.),
Marseille – Salzburg és Arsenal – Atlético
Hvang (74.), Lainer (76.), illetve Immobile
az elődöntőben
(55.).
Olympique Marseille – Salzburg és Arse* Sporting Lisszabon (portugál) – Atlético
nal – Atlético Madrid párharcokat rendeznek
Madrid (spanyol) 1-0 (1-0), továbbjutott: az
a labdarúgó Európa-liga elődöntőjében.
Atlético Madrid, 2-1-es összesítéssel.
A pénteki nyoni sorsoláson elhangzott,
Gólszerző: Montero (28.).
hogy az első mérkőzéseket április 26-án ren* CSZKA Moszkva (orosz) – Arsenal
dezik Marseille-ben és Londonban, a vissza(angol) 2-2 (1-0), továbbjutott: az Arsenal,
vágókat május 3-án játsszák Salzburgban és
6-3-as összesítéssel.
Madridban. A döntő május 16-án lesz LyonGólszerzők: Csalov (39.), Nababkin (50.), ilban.
letve Welbeck (76.), Ramsey (92.).

Zidane: Buffon nem ezt érdemelte

Zinédine Zidane, a Real Madrid
vezetőedzője méltatta Gianluigi
Buffont, a Juventus kapusát, akit a
hajrában heves reklamálásért kiállítottak a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének szerdai visszavágóján.
„Nem ezt érdemelte, de már nem
tehetünk semmit. Egyébként pedig
ami a végén történt, nem változtat
semmit azon, amit róla gondolok.
Nagyszerű játékos, akit az egész pályafutása alapján kell megítélnünk.
Az is lehet, hogy játszani fog még a
Bajnokok Ligájában, és nem ez volt
az utolsó mérkőzése a sorozatban”
– fogalmazott a francia szakvezető.
Hozzátette, bár nem látta pontosan

az esetet, azt mondták neki, a játékvezető jogosan ítélt büntetőt.
Zidane nagyon is átérezhette, mit
élhetett át az olasz kapus, mivel ő
maga piros lappal fejezte be pályafutását a 2006-os világbajnokság
döntőjében, amelyben a francia csapat tizenegyesekkel alulmaradt –
éppen Buffon olasz válogatottjával
szemben.
Michael Oliver a rendes játékidő
hosszabbításának harmadik percében – az olaszok 3-0-s vezetésénél,
összesítésben 3-3-as állásnál – adott
tizenegyest Medhi Benatia megmozdulása miatt, aki hátulról érkezve kísérelte meg szerelni a
kapuval szemben álló Lucas Váz-

Micheal Oliver játékvezető (k) rémült arckfifejezéssel a Juventus kapusával, Gianluigi Buffonnal
szemben. Aztán előhúzta a piros lapot

Közel volt a csodához a Juventus,
de elődöntőben a Real

A Juventus közel volt a csodához a lab- kiváló kapusa, Gianluigi Buffon pedig
darúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjé- heves reklamálásáért piros lapot kapott.
nek szerdai visszavágóján a címvédő Real Az olasz hálóőrt 117. – és vélhetően
Madrid vendégeként: bár ledolgozta há- utolsó – BL-mérkőzésén először állították
romgólos hátrányát, a ráadásban Ronaldo ki. A tizenegyeshez a 150. BL-találkozótizenegyesgóljával a spanyolok jutottak a ját játszó Cristiano Ronaldo állt oda, s
magabiztosan a bal felső sarokba lőtt, előnégy közé.
Korábban csupán három csapatnak si- döntőbe juttatva csapatát. Az ötszörös
került háromgólos vagy nagyobb különb- aranylabdás portugál támadó az elmúlt
séget ledolgoznia, a Deportivo La idény fináléjával együtt egymást követő
Coruna, a Barcelona és kedden az AS tizenegyedik összecsapáson talált be a
Roma hajtotta végre a bravúrt, amelyre a BL-ben.
A müncheni találkozón egyik fél sem
Juventus 3-0-s hazai vereségét követően
tudott betalálni, így nem forgott veszélykészült.
Villámgyorsan, 76 másodperc után ve- ben a Bayern továbbjutása. A Sevillának
zetést szerzett a Juventus Mario Mandzu- nem volt kaput eltaláló lövése.
kic
góljával
a
Santiago
Bernabéuban – ilyen korán még
sosem kapott gólt a Real Madrid
a Bajnokok Ligájában. Ezt követően magához tért a királyi gárda,
többször is veszélyeztette a torinóiak kapuját. Újabb találatnak
mégis a vendégdrukkerek örülhettek: Mandzukic másodszor is
fejjel volt eredményes. Az első
félidőben hazai pályán legutóbb
2000 februárjában a Bayern
München ellen kapott két gólt a
Real, amely a szünet előtt szépíthetett volna, ám Raphaël Varane
fejese a felső lécen csattant.
A szünetben Zinédine Zidane
kettős cserével próbálta felrázni
csapatát, viszont a Juventus Keylor Navas hibáját kihasználva
újból eredményes volt, Blaise
Matuidi élt a lehetőséggel, s ezzel
egyenlített összesítésben. Már
úgy tűnt, hogy hosszabbításban
dől el a továbbjutás sorsa, ám
Medhi Benatia a tizenhatoson
belül hátulról érkezve felborította A Real – Juventus párharcot eldöntő pillanat: Medhi Benatia ellövi
Lucas Vázquezt, a játékvezető a labdát Lucas Vázquez elől, közben hátulról érkezve fel is borítja
pedig büntetőt ítélt. A Juventus a Real játékosát a tizenhatoson belül, amiért a bíró büntetőt ítélt
Bayern – Real és Liverpool – Roma
az elődöntőben
A Bayern München a Real Madriddal,
a Liverpool pedig az AS Romával találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája
elődöntőjében. A pénteki nyoni sorsoláson kiderült, hogy az első mérkőzéseket
Münchenben,
illetve
Liverpoolban rendezik.
Az első találkozókra április 24-én és
25-én, a visszavágókra egy héttel később kerül sor. A finálé május 26-án
lesz Kijevben.

quezt. „Ennek a bírónak nincs
szíve. Szemeteszsák van a szíve helyén. Ha nincs egyéniséged és bátorságod, felülsz a lelátóra a
feleségeddel és egy Sprite-tal” – fogalmazta meg karakteres véleményét az olasz Mediaset Premium
csatornán a negyvenéves kapus.
Buffon a BeIn Sportsnak is nyilatkozott és elmondta, „nagyon valószínű”, hogy ez volt az utolsó
európai kupamérkőzése, majd
ugyanazzal a képpel érzékeltette,
mit gondol a bíróról.
„Kell egyfajta érzékenység
ahhoz, hogy megértsd bizonyos pillanatok fontosságát. Ha ez az érzékenység nincs meg benned, nem
érdemled meg, hogy a pályán legyél. Akkor fel kell ülni a lelátóra a
szüleid társaságában egy csomag
chipsszel és egy kólával. Ilyesmit
egyszerűen nem lehet megtenni” –
méltatlankodott.
Buffon úgy vélte, „a bíró olyan
szabálytalanságot fújt le, amit egyedül csak ő látott”.
Massimiliano Allegri, a torinóiak
trénere egyértelműen kapusa mellé
állt. „Emberi reakció volt, meg lehet
érteni” – mondta a reklamálásról.
Az olasz hálóőrt felállva tapsolta
a hazai közönség, amikor feldúltan
levonult a pályáról.
Benatia szerint is hibás ítéletet
hozott az angol bíró. „Abszurd,
hogy ez tizenegyes volt. Egy játékvezető nem ítélhet büntetőt ilyenért
a 93. percben” – szögezte le a torinóiak marokkói védője, aki egyúttal

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:
* Bayern München (német) – Sevilla
(spanyol) 0-0, továbbjutott: a Bayern
München, 2-1-es összesítéssel.
* Real Madrid (spanyol) – Juventus
(olasz) 1-3 (0-2), továbbjutott: a Real
Madrid, 4-3-as összesítéssel.
Gólszerzők: C. Ronaldo (90+8., tizenegyesből), illetve Mandzukic (2., 37.),
Matuidi (60.).
Kiállítva: Buffon (93.).

Vizsgálat indul Guardiola ellen
Az Európai
Labdarúgószövetség
(UEFA) vizsgálatot indít
Josep Guardiolával, a Manchester City
kedden kiállított
vezetőedzőjével
szemben.
A Liverpool
elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő
visszavágóján
a katalán szak- A Manchester City vezetőedzője (harmadik sor, j4) a lelátóról volt
embert a szü- kénytelen végignézni a Liverpool elleni negyeddöntős párharc visnetben
a szavágó mérkőzésének második félidejét
lelátóra küldte
a spanyol játékvezető, mert számonkért rajta egy meg nem adott gólt.
A vezetőedző az első játékrész lefújása után ment oda Antonio Mateu
Lahozhoz, elküldte a reklamáló játékosait, majd maga tette szóvá az
esetet, amelynél Leroy Sané azután passzolt a vendégek kapujába,
hogy a hazaiak játékosától, James Milnerről pattant hozzá a labda.
Az UEFA indoklása szerint Guardiola „helytelen magatartást” tanúsított, ezért vizsgálódnak. Az ügyet május 31-én a szervezet etikai és
fegyelmi bizottsága tárgyalja majd.
A mérkőzést 2-1-re a Liverpool nyerte, amely 5-1-es összesítéssel
búcsúztatta a Manchester Cityt.

visszautalt arra, hogy az elmúlt szezonban a Bayern Münchent sújtották
bírói
ítéletek
kétes
szituációkban a Real Madrid ellen.
Hangsúlyozta, nem szabálytalankodott Vázquezzel szemben.
„Nem látta, hogy hátulról érkezem. Megpróbáltam megkerülni,
hogy ne érjek hozzá, és a bal lábam-

mal elértem a labdát. Azt csinálta,
amit kellett, elesett. Nem volt lökés,
ha volt is érintkezés, az a combommal történt, a fizikai kontaktus viszont hozzátartozik a futballhoz” –
vélekedett.
A megítélt büntetőt Cristiano Ronaldo értékesítette, ezzel a Real
Madrid jutott az elődöntőbe.
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Miklós Edit visszavonult

Miklós Edit alpesi síző sajtótájékoztatót tartott egy budapesti étteremben április 12-én, ahol
bejelentette visszavonulását, valamint hogy jelöltette magát a Magyar Síszövetség elnöki
posztjára. MTI Fotó: Kovács Tamás

Miklós Edit csütörtökön bejelentette visszavonulását, egyben jelezte, vasárnap versenybe száll a
Magyar Síszövetség elnöki posztjáért a lapzártánk után befejeződött
közgyűlésen.
„Rengeteget segítettem abban,
hogy Magyarország felkerüljön a
sísport térképére. Csodálatos hét
esztendő volt magyar színekben
versenyezni, mindig a profizmus
felé haladtunk. A mostani vezetőség, Bajai András elnök és Vámos
Attila ügyvezető viszont amatőr.
Nem tudunk profin együttműködni, elsősorban ezért döntöttem
a visszavonulás mellett” – jelentette ki könnyeivel küszködve sajtótájékoztatóján a lesiklásban
olimpiai hetedik alpesi síző.
Miklós Edit azt mondta, eredetileg úgy tervezte, hogy a jövő évi
vb után akasztja szögre a bukósisakját. A 30 éves sportoló kifejtette, nem az egészségi állapota
miatt hagyta abba, mivel januári,
második térdsérülése szinte „semmiség” volt az elsőhöz képest,
amelyet 2017 januárjában szenvedett el. Kiemelte, térdszorító nélkül
jár, és három hónappal a balesetet
követően már sílécre állhatna.
„Mindent megtettem, büszkén
hagyom abba” – fogalmazott Miklós Edit, aki elárulta, számára a

szocsi játékokon elért hetedik
helye a legkedvesebb emlék, de szívesen gondol a világkupafutamokon elért két harmadik helyére is.
A csíkszeredai születésű síző elmondta, novemberben úgy választották meg elnöknek Bajai Andrást,

hogy folytatja az előző vezetés
által megkezdett munkát, de egyik
napról a másikra ezt felrúgta, az általa kinevezett ügyvezető pedig
rendre beleszólt szakmai kérdésekbe. A szövetségben uralkodó
káoszra példaként említette, hogy
az egyik szponzori szerződést felmondták, az edzők pedig nem kapják meg a pénzüket.
„A mostani fiatalok jobb eredményeket érnek el, mint én ugyanebben a korban. Összes energiámat
abba fektetem, hogy ők jobbak legyenek. Lesznek még Miklós Editek és világkupákon szereplő
versenyzők” – mondta Miklós
Edit, aki a korábbi, Kálomista
Gábor és Kaszó Klára által fémjelzett vezetés munkájának folytatását
ígérte,
szorosan
együttműködve a klubokkal.
Az eseményen jelen volt a szintén csíkszeredai születésű, kétszeres olimpikon Szőcs Emőke sílövő
és sífutó is, aki múlt héten vonult
vissza. Ő az MTI-nek elmondta,
szintén szerepet vállal a szövetség
munkájában, amennyiben Miklós
Edit lesz az elnök.

A Magyar Síszövetség elnöke szerint
jogellenes volt a vasárnapi közgyűlés

Bajai András elnök szerint jogellenesen hívták össze a Magyar Síszövetség közgyűlését vasárnapra.
Bajai András pénteki sajtóközleménye szerint az esemény többek
között azért jogellenes, mert nem hívták össze az elnökséget, amely
elrendelte a közgyűlés megtartását, majd meg nem engedett írásbeli
döntések születtek, például a jelölő- és mandátumvizsgáló bizottságról, illetve a helyszínváltozásról.
Az elnök hangsúlyozta, hogy a közgyűlésnek „nyilvánvalóan nem
minősülő” összejövetelen semmiféle érvényes határozat nem születhet, és minden szabálytalan határozatot – köztük a közgyűlés összehívására és az elnök jogköreinek teljes megvonására vonatkozót –
megtámadta a jelenlegi vezetés a Fővárosi Törvényszéken.
„A korábbi vezetés rendszeresen szabálytalan határozatok keretei
között ugyan folyamatosan igyekszik ellehetetleníteni az elnök munkáját, de ez valódi akadályt nem jelent a napi működésben” – áll a
közleményben.
Bajai hozzátette, hogy – szembesülve a szabálytalanságok különös
súlyával – több büntetőfeljelentést tett, és beadványokkal fordult minden illetékes hatósághoz a törvényes rend helyreállítása érdekében.
Bajai András pénteki álláspontja szerint nem volt kérdés, hogy Miklós Editet vasárnap „kikiáltják” elnöknek, de ennek nem lesz jelentősége. „Edit, ne csináld! Nagyon nagy a baj a Magyar Síszövetségben.
Várd meg, amíg rendet teszünk! Utána pedig gyere, és dolgozz te is a
magyar sísportért” – üzente végül az elnök.
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Női kosárlabda:
A Sepsiszentgyörgy és a Szatmárnémeti
játssza a döntőt
A Sepsiszentgyörgy és a Szatmárnémeti játssza a döntőt a női kosárlabda
Nemzeti
Liga
rájátszásában, miután mindkét csapat 2-0 arányban megnyerte az elődöntőt.
A címvédő Sepsi SIC gond nélkül, 87:59 arányban diadalmaskodott a bajnoki ezüstérmes
Kolozsvár pályáján, miután az első

meccset is megnyerte a Sepsi Arénában 97:69-re. Ez zsinórban a negyedik
esztendő,
hogy
a
sepsiszentgyörgyi csapat döntőt játszik. A szatmárnémeti csapat
72:68-ra felülmúlta brassói ellenfelét annak otthonában, miután az
első mérkőzésen 101:60-ra nyert.
A Kolozsvár és a Brassó a
bronzéremért vív csatát.

Eredményjelző

A férfikosárlabda Nemzeti Liga középszakaszában:
* felsőház: BCM U FC Argeş Piteşti – Temesvári BC SCM 79:84, Kolozsvári U –
Nagyszebeni CSU 81:71, Nagyváradi CSU CSM – Bukaresti Steaua CSM 68:82, Kolozsvári U – Bukaresti Steaua CSM 94:99, Nagyváradi CSU CSM – Temesvári BC
SCM 74:70, Nagyszebeni CSU – BCM U FC Argeş Piteşti 84:77, az állás: 1. Nagyszeben 50 pont, 2. Kolozsvár 49, 3. Steaua CSM 47, 4. Nagyvárad 47, 5. Temesvár
45, 6. Piteşti 42;
* alsóház: Bukaresti Dinamo – Temesvári Timba 85:82, Galaci Phoenix – SCM U
Craiova 90:86, SCM U Craiova – Bukaresti Dinamo 123:65, az állás: 1. Craiova 42
pont, 2. Galac 40, 3. Timba 33, 4. Jászvásár 31, 5. Dinamo 29, 6. Maros KK 28.

Kisorsolták a férfikézilabda
Eb-selejtező csoportösszetételeit

A magyar férfikézilabda-válogatott Oroszország, Szlovákia és Olaszország csapatával került azonos csoportba a 2020-as Európa-bajnokság
selejtezőjének csütörtöki, trondheimi sorsolásán. Románia ellenfelei:
Franciaország, Portugália és Litvánia.
A nyolc csoport első és második helyezettje, valamint a négy legjobb
harmadik jut ki a norvég, svéd, osztrák közös rendezésű tornára. A csoportharmadikok rangsora az első és a második helyezettek elleni mérkőzések alapján készül majd el. A selejtezősorozat október 24-étől jövő
júniusig tart.
A tornát 2020. január 10. és 26. között Göteborgban, Malmőben, Stockholmban, Grazban, Bécsben és Trondheimben rendezik, így a három
házigazda, Svédország, Ausztria és Norvégia válogatottja, valamint a címvédő Spanyolország automatikusan tagja a mezőnynek, amely első alkalommal lesz 24 csapatos.
A nyolc selejtezőcsoport összetétele:
* 1. csoport: Németország, Lengyelország, Izrael, Koszovó;
* 2. csoport: Horvátország, Szerbia, Svájc, Belgium;
* 3. csoport: Macedónia, Izland, Törökország, Görögország;
* 4. csoport: Szlovénia, Hollandia, Lettország, Észtország;
* 5. csoport: Fehéroroszország, Csehország, Bosznia és Hercegovina,
Finnország;
* 6. csoport: Franciaország, Portugália, ROMÁNIA, Litvánia;
* 7. csoport: MAGYARORSZÁG, Oroszország, Szlovákia, Olaszország;
* 8. csoport: Dánia, Montenegró, Ukrajna, Feröer-szigetek.

Női kézilabda BL: Kettős győzelemmel négyes döntőben a címvédő Győr

A címvédő Győri Audi ETO KC
kettős győzelemmel jutott a
női kézilabda Bajnokok Ligája
budapesti négyes döntőjébe,
miután az idegenbeli 26-20as sikert követően a negyeddöntő
szombati,
hazai
visszavágóján 30-28-ra legyőzte a montenegrói Buducnost Podgoricát.

A győriek a múlt szombaton kiharcolt hatgólos előny tudatában
magabiztosan kezdhették a második
mérkőzést, amelynek annak ellenére is az ETO volt az esélyese,
hogy Tomori Zsuzsanna, a norvég
Nora Mörk és a holland Cornelia
Nycke Groot is hiányzott sérülés
miatt. A norvég Stine Oftedal felgyógyult ugyan, de nem kockáztatták játékát.
Óriási iramban kezdődött a
meccs, eleinte szinte minden támadásból gól esett, a védelmek csak
lassan ébredeztek. A 10. percben 64-re, majd kisvártatva 8-6-ra vezetett az ETO, ám sorozatban
négyszer volt eredményes a lelkesen küzdő Podgorica, így Ambros
Martín vezetőedző kénytelen volt
időt kérni. A 20. percben már három
góllal volt jobb a Buducnost, azaz
összesítésben félig ledolgozta hátrányát. Végül a nyolcperces hazai
gólcsendet Görbicz Anita törte meg,
aki negyedik hétméteresét értékesítette. Az egyenlítés sem késett so-

káig (11-11), majd mindkét oldalról
egy-egy játékost kiállítottak, s a létszámhátrányos játékban, a 26. percben a Győr visszavette a vezetést
(13-12). A montenegróiak is magukhoz tértek azonban, és fordítottak, végül Görbicz időn túli
hétméteresével lett 15-15 a félidő
állása.
A fordulást követően kapust cserélt az ETO, Kari Aalvik Grimsbőt
Kiss Éva váltotta. Továbbra is fej
fej mellett haladt a két együttes, a
podgoricaiak csak rövid ideig tudtak vezetni hol egy, hol két góllal.
Az idő múlásával a magyar bajnok

továbbjutását már nem fenyegette
veszély. Görbicz még emberhátrányban is eredményes volt, igaz,
később – hat sikeres kísérlet után –
kihagyott egy büntetőt. Az utolsó
negyedóra 23-21-es győri előnyről
indult, és utolsó tartalékait próbálta
mozgósítani a Buducnost, ám
hiába. A hazaiak összesítésben őrizték előnyüket, és végül ezt az ütközetet is megnyerték.
A Final Four sorsolását kedden
rendezik a magyar fővárosban, a
tornára pedig május 12-én és 13-án
kerül sor a Papp László Budapest
Sportarénában.

Jegyzőkönyv

Női kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó: Győri Audi ETO KC –
Buducnost Podgorica (montenegrói) 30-28 (15-15), továbbjutott: a Győr kettős győzelemmel, 56-48-as összesítéssel.
Gólszerzők: Görbicz 11, Hansen, Amorim 4-4, Broch, González 3-3, Bódi, Puhalák
2-2, Fodor 1, illetve Raicevic 9, Brnovic 6, Ujkic, Konatar, Jaukovic 3-3, Pavicevic
2, Pletikosic, Laslo 1-1.

Kettős vereséggel búcsúzott a Ferencváros

A Ferencváros 32-22-re kikapott az orosz Rosztov-Don otthonában a
női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének szombati visszavágóján, így kettős vereséggel, 63-51-es összesítéssel búcsúzott. Az FTC egy
héttel ezelőtt, Dabason 31-29-re kapott ki. A Rosztov-Don története
során először jutott négy közé a BL-ben, illetve a BEK-ben.
Női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó: Rosztov-Don (orosz)
– FTC-Rail Cargo Hungaria 32-22 (20-12), továbbjutott: a Rosztov-Don,
kettős győzelemmel, 63-51-es összesítéssel.
A Ferencváros gólszerzői: Jovanovic 5, Kovacsics, Pena 4-4, Lukács
3, Szucsánszki 2, Schatzl, Hornyák, Faluvégi, Márton G. 1-1.

Középen a győri Eduarda Amorim a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott
Győri Audi ETO KC – Buducnost Podgorica visszavágó mérkőzésen a győri Audi Arénában
április 14-én. A mérkőzést a győriek nyerték 30-28-ra. MTI Fotó: Krizsán Csaba

Az EHF Kupa döntőjében az SCM Craiova

Bejutott a női kézilabda EHF Kupa döntőjébe az SCM Craiova, miután hazai pályán 18-18-as döntetlenre játszott a Kastamonu csapatával.
Az első találkozón a románok 23-22-re nyertek a törökök otthonában.
A Craiova gólszerzői: Ana Maria Ţicu 6, Cristina Florianu 4, Dana
Andreea Pricopi, Zeljka Nikolic, Valentina Ardean-Elisei, Bobana Klikovac 2-2.
A döntőben a norvég Vipers Kristiansand lesz a románok ellenfele,
amely az első mérkőzésen elszenvedett 34-31-es vereség után szombaton 29-23-ra felülmúlta a dán Viborg HK-t.

10 NÉPÚJSÁG

____________________________________________KÖZÉLET – HIRDETÉS___________________________________________ 2018. április 16., hétfő

Sikeresen pályáztak szervezeteink

Nyolcvanöt millió forint Maros megyének

Közzétette idei első pályázati
ciklusa eredményeit a Bethlen Gábor Alap (BGA). A számunkra is elérhető közel 1,1
milliárd összértékű támogatásból valamivel több mint
85 millió forint jut Maros megyébe.

Gligor Róbert László

A magyar kultúráért és oktatásért című pályázati kiírás keretében az erdélyi regionális
pályázatok három kategóriába sorolható tevékenységekre, projektekre nyújtanak támogatást civil
szervezeteknek, egyházaknak, intézményeknek.
A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási programok és ahhoz kapcsolódó
tevékenységek támogatása kategóriában 113,9 millió forintnyi összeget ítéltek meg. Ebből 55 Maros
megyei projektre összesen 15,08
millió forint értékű résztámogatást
folyósítanak: 23 kap egyenként
300, míg 24 egyenként 250 ezer forintot, három esetben 200, egy esetben 180 ezer forintot hagytak jóvá.
Ebben a kategóriában 350 ezer forintnyi összeget négy esetben juttatnak
megyénkbeli
szervezetekhez: a nyárádszeredai Bekecs
táncegyesületnek a Legendák kertjében című előadás Brassóban és
Sepsiszentgyörgyön való bemutatására, a Mikházi Csűrszínházi Társaságnak
Ingmar
Bergman
Jelenetek egy házasságból című
művének a Csűrszínházban való
bemutatására, a segesvári Gaudeamus Alapítványnak az 50. matematikai körverseny megszervezésére,
valamint a marosvásárhelyi HIFA
Románia Segítség Mindenkinek
Egyesület számára, hogy a fogyatékkal élők kézműves-foglalkozásait fedezze.
A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, kiadványok támogatása kategóriában 10,8 millió forintot osztottak szét, ebből három marosvásárhelyi kiadványnak összesen 850
ezer forintot ítéltek meg. A magyar
közösség céljait szolgáló fejleszté-

sek támogatása kategóriában a
rendelkezésre álló 16,75 millió forintból nyolc megyénkbeli projektre utalnak át 2,35 milliót:
legtöbbet, 400 ezer forintot a Marosvásárhelyért Egyesület kap eszközfejlesztésre, négy projektre
egyenként 300, háromra pedig 250
ezer forint érkezik. A civil szervezetek, egyházi jogi személyek, intézmények működésének támogatása kiíráson 25 Maros megyei
projektet találtak támogatásra érdemesnek, ebből 13 kap egyenként
300, 11 pedig 250 ezer forintot,
egy esetben 200 ezret ítéltek meg,
azaz az elérhető 26,5 millióból
6,85 érkezik majd megyénkbe.
A központiból is igényeltek
A magyar kultúráért és oktatásért című pályázati kiírás keretében az erdélyieknek szóló kiírás
mellett a központi (egységes Kárpát-medencei – szerző megjegyzése)
keretből
is
lehetett
támogatást igényelni a 726 millió
forintos keretből. Erre a kiírásra
2373 kérelem érkezett, amelyből
1148 nyert támogatást.
A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási
programok támogatása kategóriában 465,3 millió forintot osztottak
szét 739 projektre, itt 44 Maros
megyei kezdeményezés kapott támogatást összesen 26,4 millió forint értékben, ebből legtöbbet,
egyenként 900 ezret ítéltek meg a
segesvári Gaudeamus alapítványnak a szórvány művelődési rendezvényeire, a vásárhelyi kövesdombi
unitárius gyülekezet számára hit-,
család- és nemzettudat-erősítésre,
valamint az idei Bernády Napokra
az egykori polgármester nevét viselő alapítvány számára. 800 ezer
forinthoz jut a sárpataki Ludodom
egyesület speciális nevelési igényű
gyerekek nyári táboroztatására, a
vásárhelyi Creactivity egyesület
regionális gyermekfesztivál szervezésére, valamint a szentgericei
unitárius gyülekezet a 450 éves
múlt megünneplésére. Ezek mellett
nyolc kezdeményezés kap egyenként 700, hét pedig 600 ezer forintot, míg félmillió forintos
támogatást 23 megyénkbeli entitásnak adnak.

A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média,
könyvkiadás támogatása kategóriában a 81,5 millió forintos keretösszegből
öt
megyénkbeli
szervezet tudott lehívni összesen
2,8 milliót: a Bernády alapítvány
800 ezer forintot nyert a Bernády
György városa című könyv kiadására, a többiek egyenként 500 ezer
forintot tudhatnak magukénak. Az
intézmények működésének és a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások
támogatása kiíráson 23 Maros megyei pályázat nyert: a 179,2 milliós
keretösszegből 13 milliót szereztek
meg. Legtöbbet, egyenként 800
ezer forintot két projekt kapott: a
vásárhelyi Diakónia Keresztyén
Alapítvány működési költségekre,
a Keresztelő Szent János római katolikus plébánia pedig a Lábas Ház
diákotthon
fűtéstámogatására.
Egyenként 700 ezer forint jutott a
szabédi református leányegyháznak közösségi ház építésére, a mezőcsávási reformátusoknak a
gyülekezeti ház javítására, míg a
makfalvi reformátusoknak a közösségi ház felújításának folytatáTovábbi
három
sára.
kezdeményezés egyenként 600
ezer, 15 pedig 500 ezer forintos támogatásban részesül.
Az ifjúság is mozgolódik
Az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása pályázati felhívásra 341 pályázatot küldtek be
Kárpát-medencei szervezetek, intézmények és egyházak, ebből 287
részesül összesen 190 millió forint
támogatásban. Itt Maros megyéből
31 kérelmet bíráltak el pozitívan,
ami 17,72 millió forintot jelent. A
legnagyobb összeget, 800 ezret a
mezőkölpényi református egyházközség nyerte el, amit a honismereti hétvége megszervezésére
fordíthat. 700 ezer forinthoz hat,
míg 600 ezerhez hét szervezet,
egyházközség juthat hozzá az idén
ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek, kirándulások, vetélkedők, továbbképzők, konferenciák,
diákfesztiválok és identitáserősítő
rendezvények szervezésére.

Rendezvények

25. Erdőcsinádi Gyöngykoszorú

Április 21-én, szombaton tartják Erdőcsinádon a 25. Gyöngykoszorú
néptánctalálkozót. A találkozó előtti napon, 20-án, pénteken 16 órakor
szobrot avatnak a helyi kultúrotthon udvarán. A Gyöngykoszorún részt
vevő néptánccsoportok szombaton délelőtt 10 órától érkeznek, a hagyományos felvonulás déli 12 órakor indul, majd 13 órától színpadra lépnek
a tánccsoportok. A rendezvényt a 19 órakor kezdődő táncház zárja.

Egyháztörténelem, pápák, kereszténység

Április 18-án, szerdán du. 6 órakor Egyháztörténelem, pápák, kereszténység címmel Gombos Zoltán Csaba előadással egybekötött bélyegkiállítását tekinthetik meg az érdeklődők a marosvásárhelyi, Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi János termében. Beszélgetőtárs: Sebestyén
Péter róm. kat. plébános. Közreműködik a marosszentgyörgyi Jubilate
Deo énekcsoport. A belépés díjtalan.
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-831.
(7798)

KEMÉNY tűzifa eladó – 170 lej. Tel.
0740-919-662. (7879)

MINDENFÉLE

GONDOZÓNŐT keresünk ágyban fekvő
beteg mellé állandó ott-tartózkodással.
Tel.
0723-548-558,
0720-919-837.
(7888)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)
KÚTÁSÁST, -PUCOLÁST vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(7868)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat.
Tel.
0766-519-187.
(19976-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést és -javítást, festést, csatorna- és lefolyókészítést, csatornapucolást, teraszkészítést fából és bármilyen javítást.
Tel. 0752-810-608. (7886-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó
szívvel
emlékezünk
forrón
szeretett
édesanyánkra,
az
oláhdellői
BALÁZSI RÓZÁRA április 16án, halálának 9. évfordulóján.
Szeretett gyermekei: Kati,
Iluska,
Rozika,
valamint
menye, Jutka, családjukkal
együtt. Nyugodjál békében,
drága édesanyánk! (7895)

Fájó
szívvel
emlékezünk
április 15-ére, amikor 2 éve a
halál
hirtelen
elragadta
közülünk
a
felejthetetlen
férjet, apát, nagyapát, dédnagyapát, a maroskeresztúri
CSERNÁTH
JÓZSEFET.
Nyugodjál békében! Szeretteid. (7883)

Szomorú szívvel emlékezünk
április 16-án, halálának 10.
évfordulóján szeretett édesanyánkra, a mezősámsondi
KISS FERENCNÉRE született
MOLNÁR
ANNA
Mezőbodonban 1919. november
15-én. Öt leánya, három veje,
nyolc unokája és tizenhárom
dédunokája. Isten nyugtassa
békében és az emléke
maradjon közöttünk! (7928)

Szomorú szívvel emlékezünk
április
16-án
a
drága
feleségre,
édesanyára,
nagymamára, anyósra, NAGY
REGINÁRA szül. Lörinczi
halálának
hatodik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi bánatos férje,
Béni, gyermekei és azok
családja. (7933-I)

ELHALÁLOZÁS
,,A küzdelemnek vége, az erőm
elfogyott,
Nézzetek fel az égre, ahol ott vagyok.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett élettárs, édesanya,
nagymama, testvér, sógor, anyatárs, rokon, szomszéd és jó
barát,
VIOLA MARGIT
életének 74. évében elhunyt. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (-I)

Dr. BALOGH GYULA

(Brassó, 1939.03.17. – Marosvásárhely, 2008.04.15.)
az IMATEX volt üzemorvosa

Halálának 10. évfordulóján fájdalommal és szeretettel em-

lékezünk rá.
Elkezdődött a szentgericei unitáriusok 14. századi templomának felújítása – ezt is támogatja a BGA
Fotó: www.facebook.com/Unitárius Egyházközség Szentgerice

Amíg élünk, hiányodat érezzük, és nem felejtünk el.

Szerető családja. (7843-I)
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A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz.
Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki
csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756128-313. (19953-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a
karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon.
(62081-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62081-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro
címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62081-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, RECEPCIÓST, ZÖLDÖVEZETTISZTÍTÓT. Tel. 0770-183-799, 0745-696-055. (20030-I)

2018 SZOCIÁLIS PROGRAMOK – SPANYOLORSZÁG

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐ ADMINISZTRÁTORT alkalmazunk. Fizetés 3000 lej + bónusz, házaspárok
előnyben. Tel. 0745-696-055. (20030-I)

Repülővel Kolozsvárról, minden illetékkel

Üdülés: Spanyolország – Costa Blanca, május 30-tól
565 euró/fő/7 éj, reggeli-ebéd-vacsora, hotel 4*, transzferek

Üdülés: Spanyolország – Costa Brava, május 25-től
525 euró/fő/7 éjszaka, reggeli-ebéd-vacsora, hotel 4*, transzferek,
1 napos kirándulás Barcelonába

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magánélete
és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötéstől, átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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8%-os árkedvezmény
az ELDI összes termékeire!

Maros megye első számú sütőipari termékeket előállító cége a
Népújsággal közösen áprilisban
8%-os árkedvezményt ajánl az öszszes ELDI-termékre, amennyiben
májusra előfizet lapunkra.
Az ajánlat, az ELDI-hűségkártya
alapján, az összes Maros megyei
ELDI-üzletben érvényes.

A hűségkártya az ELDI titkárságán
munkanapokon 8 és 16 óra között a 0740309-619-es telefonszámon igényelhető.
Amennyiben van hűségkártyájuk, a reklámkampányban való részvétel érdekében,
kérjük, közöljék a szériaszámát a fenti telefonszámon. A kártyát a bejelentést követően legtöbb 24 órán belül aktiválják.
Mindkét esetben csupán közölniük kell
az újságelőfizetéskor kapott számla számát.

A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

fémesztergályos

Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

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

Előny, de nem feltétel:
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezelését megtanítjuk.

Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán (Gh. Doja 145/a) vagy a cserefalvi Surtec vevőszolgálatán (Cserefalva,115 szám), illetve e-mailben:
productie@surubtrade.ro. További információ a 0742-074-194
telefonszámon.

