
Júniusban 
megmérettetnek
Rövid összeállításunkban az életük
első nagy megmérettetésére készülő
nyolcadikosok és az érettségi előtt álló
tizenkettedikesek számára fontos idő-
pontokat gyűjtöttük össze.

____________2.
Megmenthető-e  
a magyar orvos- 
és gyógyszerész-
képzés?
Marosvásárhelyi és bukaresti peres
tapasztalatom alapján a leghatározot-
tabban ki merem jelenteni, hogy a tel-
jes körű magyar nyelvű orvos- és
gyógyszerészképzés jövője jogi esz-
közökkel nem biztosítható, hiába hárít
erre hivatkozva az RMDSZ elnöke.

____________5.
Ata 70
Nehéz lenne egy interjúban összefog-
lalni, átfogni azt az életpályát, amelyet
dr. Kelemen Atilla állatorvosként, kino-
lógusként, fogathajtóként és nem utol-
sósorban politikusként bejárt. A
teljesség igénye nélkül Atával 70. szü-
letésnapja alkalmából beszélgettünk. 

____________6.
Újabb akadályon
jutott túl az MSE
A listavezető Marosvásárhelyi MSE a
hétközi fordulóban játék nélkül jutott a
három pont birtokába Mezőméhes
visszalépése következtében, a hét
végén pedig Nyárádtő ellen gyűjtötte
be az újabb győzelmet.

____________7.

Május első hétvégéjén második alka-
lommal szervezték meg Marosvásárhe-
lyen, a Sapientia campusában a
kertészeti és dísznövény-kiállítást. A
Sapientia EMTE marosvásárhelyi kara és
a dísznövény-kiállításokat szervező ma-
gyarországi ASSA-DiVi Kft. az eseményt
az anyák napjához időzítette. 

Dr. Kentelky Endre, a kertészmérnöki tanszék
adjunktusa a május 4-6. közötti kertészeti ren-
dezvény fő céljaként a kertkultúra népszerűsí-
tését hangsúlyozta, valamint azt a szándékot,
hogy lehetőséget teremtsenek a kertészkedést
kedvelők közvetlen találkozására a termesztők-
kel és a szakma képviselőivel. Mindenekelőtt
az a gondolat vezérelte a szervezőket, hogy Er-
délyben csak a Sapientia marosvásárhelyi karán
van kertészmérnöki képzés, és egyik fő tan-

tárgyként a dísznövénytermesztést oktatják. A
terveik szerint a kiállítás az egyetemi hallgató-
kat közelebb viheti a szakmához, ugyanakkor
jó alkalom arra, hogy a látogatók megismerjék
az egyetem kertészmérnöki, tájépítész szakának
kínálatát, az oktatókat, és lehetőséget teremt az
egyetem leendő hallgatóinak arra, hogy bete-
kintsenek az intézmény tevékenységeibe. 

A szakmai előadásokon az érdeklődők 

Út anyával
Utazótársak vagyunk. Találkozásunk első pillanatától, sőt már jóval

korábban egymásba kapaszkodtunk, valahol, a kívánságok váróter-
mében, amikor még meg sem épült az első állomás. Lelkünkre sínpárt
kovácsolt az idő, azon indultunk egymás felé. 

Anyaként, gyermekként nap mint nap megélhetjük ezt a csodát. Az
egymásra találás biztonságát, az önfeledt együtt létezést, a szándékos
vagy akaratlan eltávolodást, amit mindig követnie kell az újabb talál-
kozásnak. 

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeltük, és velük együtt
önmagunkat, az életet. A közös utazást. Bármennyire közhelyes, min-
den napnak erről kellene szólnia. Menetrendszerű felhajtás, figyelmez-
tető sípszó, fegyelmezett rózsacsokrok nélkül, az út tiszta örömével. 

Anyaként gyakran megtapasztalom, mekkora ereje van a lélek apró
mozdulatainak. A fájdalmat enyhítő, hideg vizes törülközőnek, amelyet
meglepetésként csavarnak fejemre a lassan kamaszodó, okos kezek,
vagy a pár szál piros virágnak, amelyet az utcán eldobva talált, és vá-
ratlan ajándékként hozott haza gyermekem. Az ő korában bennem el-
rejtőzött, igazi arca helyett szégyenlős grimaszt mutatott a világnak a
szeretet, talán ezért jelentenek számomra kimondhatatlanul sokat ezek
a gesztusok. 

Sokszor talán úgy érezzük, közös kalandunk egy végtelen körút. Elő-
ször csak a nagyszobát, aztán az egész lakást kerüljük meg együtt di-
adalmasan, később kilépünk a megszokott térből, tágulni,
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A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
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Szűk másfél hónap maradt még
hátra a nyári vakációig, a vég-
zős évfolyamoknak még keve-
sebb. Rövid összeállításunkban
az életük első nagy megméret-
tetésére készülő nyolcadikosok
és az érettségi előtt álló tizen-
kettedikesek számára fontos
időpontokat gyűjtöttük össze.

Az általános iskolától búcsúzó diá-
kokat  a szünidő előtt egy héttel, június
8-án csengetik ki. A kisérettségire
utolsó tanítási hetükön, június 4–8. kö-
zött iratkozhatnak fel a nyolcadikosok.
A vizsgasorozat június 11-én a román
nyelv és irodalom vizsgával kezdődik,
13-án matematikából, 14-én anya-
nyelvből írnak a diákok. Az óvások
előtti ideiglenes eredményeket június
19-én függesztik ki, a fellebbezéseket
aznap 14–19 óra között lehet benyúj-
tani. A végső vizsgaeredmények jú-
nius 23-án kerülnek nyilvánosságra. A
vizsgákra készülők a tanügyminiszté-
rium honlapján (https://www.edu.ro)
találhatnak tételmintákat.

A középiskolai helyeket tartalmazó
tájékoztatóknak a tanügyminisztérium
honlapján közzétett ütemterv szerint a
hét elején meg kell érkezniük az álta-
lános iskolákhoz. A tehetséggondozó
középiskolák által szervezett képes-
ségvizsgákra május 14–15-én lehet be-
iratkozni, a vizsgák 16–18-án
zajlanak. Ezt követi a június 11–14.
közötti vizsgasorozat. 

A diákok június 29–július 3. között
töltik ki a jelentkezési lapokat a vá-
lasztott középiskolai osztályok megje-
lölésével. A felvételi jegy szerinti
számítógépes elosztásra – amelynél a

felvételi eredmény 80, az V–VIII.-os
tanulmányi átlag 20 százalékban szá-
mít – július 9-én kerül sor. Ezt köve-
tően július 10–13. között foglalhatják
el helyüket az újdonsült középiskolá-
sok. A betöltetlenül maradt helyekre a
szeptember 3–6. között benyújtott be-
iratkozási kérelmek alapján szeptem-
ber 7-én osztják el a számítógépes
elosztás során kimaradt diákokat. 

A korábbi évfolyamok végzősei,
akik a 2018–19-es tanévig betöltik 18.
életévüket, július 10–13. között irat-
kozhatnak be az esti tagozaton meg-
hirdetett középiskolai helyekre,
elosztásukra július 16–18. között kerül
sor.

A tizenkettedikes diákok számára
május 25-én, pénteken vagy az azt
megelőző napokban szól utoljára az is-
kolacsengő. Mint ismeretes, az érett-
ségi könnyebbik, mondhatni formális
része még februárban lejárt. Az igazi

kihívásnak számító írásbeli vizsgák jú-
nius 25-én kezdődnek a román nyelv
és irodalomból zajló megmérettetés-
sel, 26-án anyanyelvből, 27-én a szak-
nak megfelelő kötelező tantárgyból,
28-án a választott tantárgyból méret-
tetnek meg a diákok. Az ideiglenes
eredményeket július 4-én déli 12 óráig
teszik közzé, óvásokat benyújtani
aznap 12–16 óra között lehet. Végső
vizsgaeredményeikről július 9-én érte-
sülnek az érettségizők.

Az őszi pótérettségire nem sokkal a
nyári megmérettetés után, július 10–
13. között kell beiratkozni, a pótvizs-
gán átesettek jelentkezését július 27-én
várják. A pótérettségi írásbeli vizsgái
augusztus 20–23. között zajlanak, a
szóbelikre augusztus 24–31. között
kerül sor. Az óvások előtti ideiglenes
eredményeket szeptember elsején, a
végső eredményeket 6-án hozzák nyil-
vánosságra.

Május 16-án nyílt napot tart a Maros Megyei Tanács. A
nyitott kapuk napjának időpontja egy szimbolikus dátum,
mivel 113 évvel ezelőtt ezen a napon fogadta el az akkori
helyi tanács azt a határozatot, amellyel jóváhagyták Ma-
rosvásárhely és Maros megye egyik emblematikus épüle-
tének, az új városházának a felépítését. Ez az épület ma a
Maros Megyei Tanács székhelye. 

A nyílt nap alkalmával bárkinek lehetősége van arra, hogy
feliratkozzon egy vezetett sétára a Maros Megyei Tanács
épületében. Iratkozni 2018. május 14-ig lehet e-mailben (lu-
kacs.katalin@cjmures.ro vagy vitelar.corina@cjmures.ro)

vagy a 0265-263211 telefonszám 1286-os mellékállomásán.
A nyitott kapuk napján az érdeklődők meglátogathatják

a megyei tanács épületét, illetve felmehetnek a toronyba is.
A séta során idegenvezető mesél a látogatóknak az épület
történetéről, illetve az itt működő két intézmény, a Maros
Megyei Tanács és a Maros Megyei Prefektúra tevékenysé-
géről. 

Az érdeklődők magyar vagy román nyelvű vezetett sé-
tára iratkozhatnak fel.

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája

Nyitott kapuk napja a Maros Megyei Tanácsnál

Jogi tanácsadás
Május 9-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Mol-
nár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák ma-
gukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos iratokat. 

Ügyes kezű nők délutánja 
Május 7-én, ma 17.30–19.30 óra között a Divers Egyesület
Forradalom utca 45. szám alatti székházába a heti rend-
szerességgel megszervezett tevékenységre várják azokat
a 16 év fölötti lányokat, asszonyokat, akik különböző kéz-
műves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani. A
szervezők biztosítják az alapanyagot, a résztvevőktől 5 lej
adományt köszönettel elfogadnak, az összegyűlt adomá-
nyokat a tevékenységeken használt alapanyagra és a já-
téktárra szánják. A Női Akadémia támogatói körének tagjai
számára a részvétel ingyenes. Érdeklődni a 0740-598-
563-as telefonszámon lehet naponta du. 18–19 óra között.

Kirándulás Gyimesbükkbe
Május 14-én, szombaton kirándulást szervez Gyimes-
bükkbe az Erdélyi Magyar Baloldal. Bővebb felvilágosítás
a Dózsa György utca 9. szám alatti (első emeleti) székhe-
lyen vagy a 0744-928-299-es telefonszámon naponta 9-
11 óra között. 

Felhívás diák tollforgatókhoz
A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány a város-
építő polgármester halálának 80. évfordulója alkalmából
könyvet készül kiadni. Címe: Bernády diákszemmel. 15-
20 éves diákoktól várnak olyan kreatív, egyéni kutatómun-
kát feltételező írásokat, amelyek Bernády életének
kevésbé ismert mozzanatait mutatják be (az egyházi fő-
gondnok, az iskolapolitikus, levelezése, személyéhez fű-
ződő anekdoták stb.). Az írások tükrözzék a múlt
századforduló hangulatát és a diákok véleményét a Ber-
nády-korszakról, 4-7 oldalnyi terjedelemben, A4-es formá-
tumban. Leadási határidő: június 15. Érdeklődni lehet a
0745-196-236-os telefonszámon. Az írásokat a 
bernady@rdsmail.ro vagy a balinthajni59@yahoo.com
címre kell beküldeni.

Rendőrakadémiára 
és -képzőkbe toboroznak

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség a bukaresti Ale-
xandru Ioan Cuza Rendőrakadémiára, valamint a rendőr-
képzőkbe toboroz 27, illetve 23 év alatti fiatalokat. A
főiskolára május 25-éig, a posztliceális rendőrképzőkbe jú-
nius 15-ig lehet jelentkezni a lakhely szerinti megyei
rendőr-felügyelőségeken. Bővebb felvilágosítással a
0265/202-412-es telefonszámon vagy a www.politiaro-
mana.ro honlapon szolgálnak. 

Előállították az elítéltet
Május 3-án a segesvári rendőrség bűnügyi osztálya előál-
lított egy 22 éves férfit, akit a segesvári bíróság egy év és
hat hónap szabadságvesztésre ítélt minősített lopás elkö-
vetésének vádjával. Az elítéltet a marosvásárhelyi bör-
tönbe kísérték. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma GIZELLA, 
holnap MIHÁLY napja.7., hétfő

A Nap kel 
5 óra 59 perckor, 

lenyugszik 
20 óra 38 perckor. 
Az év 127. napja, 
hátravan 238 nap.
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Megyei hírek

Nyílt nap a Medicare-nél
Május 7-én, ma 14–17 óra között nyílt napot szervez a
Medicare Otthongondozó Alapítvány a Kornisa sétány
23/1. szám alatt. A betegek gondozásához szükséges
termékeket és készülékeket ajánlanak fel: mankókat,
botokat, fáslit, gumiharisnyát, kötszereket, lepedőket,
pelenkákat, ruházati és irodai eszközöket, cukorbete-
geknek egyszer használatos eszközöket, vizelet-, illetve
colostomás felszereléseket, tájékoztató anyagokat stb.
Adományokat elfogadnak és a rászoruló betegek gon-
dozására fordítják. Érdeklődni a 0265-212-623-as tele-
fonszámon.

Keresztúrok diáktalálkozója
Május 10–13-a között szervezi meg a Keresztúr nevű
települések IX. diáktalálkozóját a Maroskeresztúri Pol-
gármesteri Hivatal a helyi általános iskolával közösen.

A rendezvény témája a Keresztúrok kulturális öröksége
diákszemmel, melyen 15 Keresztúr nevű község tanu-
lócsoportja és tanácsi képviselete vesz részt, akik ha-
tárainkon innen és túlról érkeznek. A diáktalálkozó
résztvevői megtekintik Marosvásárhely nevezetessé-
geit, és többek között kirándulnak a Bekecs-tetőre. A di-
ákvetélkedő keretében a csapatok bemutatják népi
kultúrájukat, hagyományaikat, és az itt látottakról, hal-
lottakról adhatnak számot. A diáktalálkozó célja a kap-
csolatépítés, -ápolás és az együvé tartozás érzésének
erősítése.

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül
sor 17 órától kisiskolások (5–10 év), 18 órától óvodások
(2–4 év) számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves
együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Köz-
pont, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges. 

Egymás közt vagyunk
A Diakónia Keresztyén Alapítvány Marosvásárhelyi Fi-

ókszervezete által kezdeményezett kedd esti szenvedélybe-
tegek és hozzátartozóik klubjának találkozója május 8-án
18.30 órakor kezdődik a cserealji református egyházközség

tanácstermében. Együttlétüket egy hozzátartozó bizonyság-
tétele teszi színesebbé. 

Azokat, akik bármilyen szenvedélybetegségben szen-
vednek, vagy szeretteik kerültek valamilyen szenvedély
erős kötelékébe, várják egy meghitt együttlétre.

RENDEZVÉNYEK

Nagy Székely Ildikó 

Júniusban megmérettetnek
Kisérettségi, érettségi

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



Senki nem kérdőjelezi meg a jog-
államiságot, ezért Romániát nem
fogja hátrányosan érinteni, ha az
Európai Unió ehhez a feltételhez
köti majd az uniós pénzek kifize-
tését – mondta pénteken az ál-
lamelnök.

Klaus Johannis a bulgáriai Ruszéban
találkozott bolgár és osztrák kollégájá-
val. A találkozót követően külön a román
újságíróknak elmondta: úgy gondolja,
Romániát nem fogja hátrányosan érin-
teni az Európai Bizottság javaslata,
amely a jogállamiság feltételéhez kötné
az uniós pénzek kifizetését, mert a bel-
politikai viták ellenére összességében
senki nem kérdőjelezheti meg a román
jogállamiság létét. Reményét fejezte ki,
hogy soha nem jutnak idáig, annak elle-
nére, hogy – mint mondta – ő maga is

elégedetlen a kormánykoalíció által ter-
vezett igazságügyi törvénymódosítások-
kal. Johannis szerint Románia számára
„katasztrófa” lenne, ha megkérdőjelez-
nék a jogállamiságát és uniós pénzektől
esne el.

Az elnök fontos és szükséges lépés-
nek tartja az Európai Bizottság javasla-
tát, amely – szavai szerint – senkit nem
érhetett meglepetésként, hiszen már 
régóta szó van róla, de még sokat kell
dolgozni azon – tette hozzá –, hogy pon-
tosítsák a kritériumokat, hiszen az eljá-
rásoknak átláthatóknak és könnyen
követhetőknek kell lenniük.

Az elnök újságírói kérdésre vála-
szolva kitért az osztrák kormány szerdai
döntésére is, miszerint Bécs a szárma-
zási ország megélhetési költségeihez
köti az Ausztriában dolgozó külföldiek-

nek nyújtott családi pótlékot, ha a gye-
rekek nem élnek Ausztriában.

Johannis szerint 15 ezer román csalá-
dot érint kedvezőtlenül az intézkedés.
Rámutatott: annak ellenére, hogy Auszt-
riában az elnöknek nincs közvetlen ráha-
tása a kormány döntéseire, osztrák
kollégájának is elmondta pénteken, hogy
„eltérnek álláspontjaik” ebben a kérdés-
ben a jó román–osztrák baráti viszony és
kiváló gazdasági együttműködés elle-
nére.

Leszögezte: az osztrák kormány szá-
mára is világossá teszik álláspontjukat,
és reményét fejezte ki, hogy végül sike-
rül megnyugtatóan rendezni az ügyet,
főleg, hogy egyes mérvadó nemzetközi
hangok szerint is az intézkedés ellent-
mond az európai szerződéseknek –
mondta Johannis. (MTI)

A brit üzleti minisztérium veze-
tője szerint lesz vámmegállapo-
dás Nagy-Britannia és az Európai
Unió között a brit EU-tagság meg-
szűnése után.

Greg Clark a BBC televízió vasárnapi
politikai magazinműsorának nyilat-
kozva alig burkolt figyelmeztetést inté-
zett a kormányzó Konzervatív Párt
keményvonalas, az unióval fenntartandó
bármiféle szoros vámpartnerség lehető-
ségét elvető Brexit-táborának képvise-
lőihez is, mondván: a japán Toyota
autógyár két nagy-britanniai üzemében
3500-an dolgoznak, és a cég éppen most
készíti elő a döntést arról, hogy hol le-
gyen a következő európai gyára. Clark
szerint a japán autóipari óriás dönthet
úgy is, hogy az új üzemet Nagy-Britan-
nia helyett „a kontinensre” telepíti.

A miniszter hangsúlyozta: a Toyota
brit termelőüzemeibe a felhasznált rész-
egységek fele európai beszállítóktól ér-
kezik a nap 24 órájában, éppen az adott
termelési folyamatnak megfelelő pilla-
natban, és ez a termelési modell nem
tesz lehetővé még kétórás beszállítói ké-
sést sem.

Ugyanerre a brit gazdaságban jelen
lévő más nagy autógyártók is felhívták
már a kormány figyelmét.

A londoni alsóház üzleti, energiaügyi
és iparstratégiai bizottságának (BEIS)

nemrégiben tartott meghallgatásán a
Honda brit érdekeltségeinek szakértői
elmondták: a cég angliai üzeméhez hét-
percenként érkeznek az uniós beszállí-
tóktól származó részegységeket szállító
kamionok, és a raktárakban mindössze
egynapi termeléshez szükséges készlet
van. A Honda szakértői szerint ha a kon-
tinensről érkező részegység-behozatalt
vámvizsgálatnak kell alávetni, a beszál-
lítási folyamat ebből eredő minden ne-
gyedórányi késedelme 850 ezer font
halmozott éves veszteséget okozna az
üzemnek a tovagyűrűző fennakadások
miatt.
Vámunió: kilépés vagy partnerség?

A több más brit iparág által is régóta
hangoztatott hasonló kockázatok gyö-
kere az, hogy a brit kormány az EU-tag-
ság megszűnésével együtt ki akar lépni
az Európai Unió egységes belső piacáról
és vámuniójából is, azzal az érvvel,
hogy csak így tud önálló kétoldalú ke-
reskedelmi megállapodásokat kötni más
országokkal.

E tervet azonban egyre hevesebb bel-
politikai vita övezi. Theresa May mi-
niszterelnök és Philip Hammond
pénzügyminiszter hajlana a vámpartner-
ség valamilyen formájának fenntartására
az EU-val, a Konzervatív Párt kemény-
vonalas Brexit-táborának képviselői
azonban legutóbb épp a héten követelték

a kormányfőhöz intézett 30 oldalas
közös levelükben bármiféle jövőbeni
vámuniós partnerség határozott elveté-
sét.

Az üzleti ügyek minisztere a vasár-
napi BBC-műsorban mindazonáltal ki-
jelentette: a brit kormány és
személyesen Theresa May többször han-
goztatott, a brit üzleti szektorral is
egyértelműen ismertetett álláspontja az,
hogy lesz vámmegállapodás az Európai
Unióval, annak érdekében, hogy a két-
oldalú kereskedelemben a brit EU-tag-
ság megszűnése után is a lehető
legkisebb „súrlódások” legyenek.

Greg Clark szerint ezt „bármilyen le-
hetséges módon” biztosítani kell.

Az üzleti miniszter szerint az EU-val
létrehozandó új vámpartnerségi vi-
szonyrendszernek három követelményt
kell teljesítenie: a minimálisra kell szo-
rítania a kereskedelmet akadályozó ad-
minisztratív súrlódásokat, lehetővé kell
tennie, hogy Nagy-Britannia a saját
jogán is köthessen kétoldalú szabadke-
reskedelmi megállapodásokat más or-
szágokkal, és biztosítania kell, hogy el
lehessen kerülni a fizikai határellenőrzés
visszaállítását Észak-Írország és az Ír
Köztársaság jelenleg teljesen nyitott ha-
tárán, amely a Brexit után az EU és az
Egyesült Királyság egyetlen szárazföldi
vámhatára lesz. (MTI)

Felújítják a határátkelőket
Románia felújítja és korszerűsíti az idén valamennyi
határátkelőjét – jelentette ki pénteken Suceaván
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter. A tárcavezető
hangsúlyozta: a korszerűsítésre azért van szükség,
hogy az országba egyetlen olyan szállítmány se ér-
kezhessen, amelyet nem világítanak át megfelelő fel-
szereléssel. Teodorovici elismerte, hogy ez nagyon
ambiciózus terv, de szerinte valamennyi határátkelő-
helyet az idén vagy legkésőbb 2019-ben korszerűsí-
tenek. A lényeges változás az lesz, hogy nemcsak
szúrópróbaszerűen világítják át majd a járműveket és
az árut, hanem valamennyi szállítmányt alaposabban
górcső alá vesznek. A miniszter a korszerűsítéstől azt
várja, hogy jelentősen csökken a cigarettacsempé-
szet, aminek visszaszorítása nyomán egymilliárd eu-
róval lehetne növelni az állam bevételeit. (MTI) 

Megrongált emlékmű
Kivizsgálást indított a csíkszeredai rendőrség, miután
ismeretlen tettesek piros festékkel különböző – töb-
bek közt obszcén – ábrákat festettek a Hősök teme-
tőjében álló emlékműre. Az összefirkált emlékműről
a közösségi hálón jelentek meg az első fotók, ezt kö-
vetően a rendőrség hivatalból kivizsgálásba kezdett
rongálás miatt. Gheorghe Filip, a Hargita megyei
rendőr-főkapitányság szóvivője úgy nyilatkozott, hogy
a rendőrség nyomon van, és az elkövetők egytől öt
évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak. A
fotó közösségi hálón való megjelenése után az ábrák
egy részét letörölték az emlékműről. (Agerpres)

Törvénytervezet 
a politikai vándorlás ellen

Törvénytervezet benyújtását vette fontolóra a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) a parlamenti képviselők po-
litikai pártok közti vándorlásának megakadályozására
– mondta Ludovic Orban, a párt elnöke. A PNL veze-
tője szerint pártjának köszönhetően a helyi választott
tisztségviselők politikai vándorlását megfékezték.
Most az a céljuk, hogy parlamenti szinten is véget
vessenek a politikai vándorlásnak – jelentette ki a
párt vezetője, hozzátéve: a képviseleti demokrácia
alapelve, hogy a választott képviselőnek tartania kell
magát egész mandátuma alatt ahhoz a megállapo-
dáshoz, amelyet a neki bizalmat szavazó emberekkel
kötött. Hozzátette, tárgyalnak a párton belül arról,
hogy alkotmánymódosításra van-e szükség ehhez,
vagy elegendő lesz egy törvénytervezet benyújtása.
(Agerpres)

Tömeggyilkossággal 
gyanúsítanak egy szerb férfit

1991-ben elkövetett tömeggyilkosság miatt nemzet-
közi körözés alatt álló szerb férfit fogtak el a galaci ki-
kötőben – közölte vasárnap a határrendészet. Stevan
B. szombat reggel jelentkezett a galaci kikötő határ-
ellenőrzési pontjánál egy szerb felségjelzésű hajó le-
génységének tagjaként. Az ellenőrzéskor kiderült,
hogy a férfi ellen az Interpol által kiadott nemzetközi
elfogatóparancs van érvényben, mert 1991 szeptem-
bere és novembere között elkövetett tömeggyilkos-
ság miatt folyik eljárás ellene. Stevan B.-t a galaci
rendőrség kriminológiai osztályának adták át – adta
hírül az Agerpres. A rendőrség szerint az 50 éves
Stevan B. 1991 és 1995 között horvátok és magyarok
elleni terrorcselekményekben vett részt egy félkato-
nai szervezet tagjaként. A galaci törvényszéki
ügyészség rendeletére 24 órára őrizetbe vették a fér-
fit, majd a galaci ítélőtábla 15 napos ideiglenes letar-
tóztatási parancsot adott ki a nevére, amíg átadják
az illetékes hatóságnak. (Agerpres)
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hatalmasodni engedjük a kört, míg végül már abban
sem vagyunk biztosak, hol is volt a kiindulópont, hova
kell visszatérni. Különös, de az úttal együtt magunk is
megváltozunk, és közben helyet, helyzetet is cserélünk.
Az óvó kezekbe kapaszkodó gyermek az egykori felnőtt
fölé magasodik, most már ő hajol le hozzá, terelgeti az
akadályok között. Aki pedig korábban a védelmező sze-
repét töltötte be, gyermekszemű, tétova léptű védetté
válik. Úgy gondolom, ez teszi megismételhetetlenül
széppé ezt az utazást.

Nemegyszer késtem le vonatot, és az is előfordult,
hogy rossz szerelvényre szálltam fel az utolsó pillanat-
ban. Van azonban olyan út, amelyről nem lehet lema-
radni. Nem magunk választjuk ki ezernyi kedvező
ajánlatból, árleszállítással és extra szolgáltatásokkal,
nem időzíthető és le sem mondható. (L)égipostán érke-
zik hozzánk a lehetőség, örök szavatosságú ajándékként.
Azt hiszem, ez benne a legcsodálatosabb. Anyák napja
múltán is boldog, szép utazást kívánunk minden édes-
anyának az időnek értelmet adó kis-, kamasz és felnőtt
gyermekek szerető társaságában.

Út anyával
(Folytatás az 1. oldalról)

Kijev határozottan elítéli a putyini
„rezsim erőszakszerveinek” fellé-
pését a Moszkvában és Oroszor-
szág több más városában
szombaton megrendezett de-
monstrációk békés résztvevőivel
szemben – közölte vasárnapi nyi-
latkozatában az ukrán külügymi-
nisztérium sajtóirodája.

A kijevi külügyi tárca szerint „a több
mint 1600 békés állampolgár őrizetbe
vétele újabb tanúbizonysága a rezsim fé-

lelmének, az alapvető emberi és szabad-
ságjogok elnyomására épülő, minden-
fajta ellenvéleményt elfojtó
szégyenteljes állami politikának Orosz-
országban”. Az ukrán külügyminiszté-
rium különösen felháborítónak nevezte
azt, hogy az orosz rendfenntartók kisko-
rúakkal szemben is alkalmaztak erősza-
kot.

Ukrajna és nemzetközi partnerei kö-
vetelik a törvénytelenül őrizetbe vettek
azonnali szabadon bocsátását, továbbá

azt, hogy biztosítsák nekik a jogot „az
önkénnyel és az igazságtalansággal
szembeni békés tiltakozásra” – áll a kül-
ügyi nyilatkozatban.

Az ukrán híradások a hét végén nagy
terjedelemben és részletesen foglalkoz-
tak a Vlagyimir Putyin orosz elnök hét-
fői – immár negyedik – államfői
beiktatását megelőző oroszországi ellen-
zéki tüntetésekkel, külön kiemelve az
őrizetbe vételek rendkívül nagy számát.
(MTI)

Kijev elítélte 
az oroszországi tüntetők tömeges őrizetbe vételét

Ország – világJohannis: Senki nem kérdőjelezi meg a jogállamiságot

Brit üzleti miniszter
Lesz vámmegállapodás az EU-val

Holtan találták vasárnap délelőtt a dél-lengyelor-
szági Zofiówka bányában az előző napi omlás kö-
vetkeztében a mélyben rekedt bányászok egyikét –
közölte a Jastrzebiei Széntársaság (JSW) csoport el-
nöke, Daniel Ozon. Négy vájárt továbbra is keres-
nek.

A bányászt szombat este egy fémszerkezet alá szorulva lát-
ták meg a mentők, és nem észleltek életjeleket. Vasárnap reg-
gelre az omladék által eltorlaszolt bányafolyosóban meg
tudták közelíteni társukat, és a felszínre vitték, az orvosok
azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A bá-
nyát szombat délelőtt egy földmozgás érte, miközben 250
vájár dogozott a föld alatt, tizenegyen közülük 900 méteres
mélységben, ahol az omlás történt. Négyüknek sikerült meg-
menekülniük, heten azonban a föld alatt rekedtek. Közülük

szombat estére már kettőt kimentettek, őket kórházban kezelik
nem életveszélyes sérülésekkel.

Négy ember után tovább folytatják a kutatást, az akcióban
felváltva mintegy 200 bányamentő vesz részt. A mentési mun-
kálatokat magas metángáz-koncentráció és a magas hőmér-
séklet is nehezíti, valamint az is, hogy időközben újabb kisebb
földmozgás történt.

A baleset helyszínére szombat este ellátogatott Mateusz
Morawiecki lengyel kormányfő, s a lengyel államfői hivatal
közleménye szerint Andrzej Duda elnök is folyamatosan fi-
gyelemmel követi a fejleményeket.

A cseh határ közelében, Jastrzebie-Zdroj település mellett
található Zofiówka bányában kőszenet termelnek ki, s a tulaj-
donos JSW csoport a kohászatban használt koksz legnagyobb
európai előállítója. (MTI)

Halálos áldozata van 
a dél-lengyelországi bányaomlásnak



„Fontos, hogy a számunkra
lényeges saját bevételek kér-
dése kiemelt szerephez jut a
Bizottság javaslatában, és po-
zitív, hogy több forrás jutna
az Erasmus+ programra, ku-
tatásra, a kisvállalkozásoknak
és a klímaváltozás elleni
harcra. Szerettnénk, ha az
uniós költségvetés elérné a
nemzeti össztermék 1,3 %-
át. A csökkenő agrár- és ko-
héziós büdzsé kapcsán
mindent megteszünk állás-
pontunk megvédésére” –
mondta Antonio Tajani, az Euró-
pai Parlament (EP) elnöke a
testület plenáris ülésén.

A képviselők többsége üdvö-
zölte, hogy a Bizottság a GNI
1,11%-ára növelné a nemzeti befi-
zetéseket, és új saját forrásokat ren-
delne a hosszú távú büdzséhez.

A képviselők zöme szerint a Bi-
zottság javaslata jó irányba mutat,
és üdvözölték, hogy olyan (jórészt)

új prioritások szerepelnek benne,
mint a kutatás, a határellenőrzés és
migráció, a fiatalok támogatása, a
védelmi intézkedések – bár keve-
sebb ambícióval, mint ahogy a Par-
lament szeretné. Több EP-képviselő
üdvözölte azt a tervet, hogy az
uniós forrásokat összekapcsolják a
jogállamiság kérdésével. 

A felszólalók többsége elisme-
rően nyilatkozott az új uniós saját
bevételek bevezetésére vonatkozó
javaslatról, amely olyan tételeket
foglalna magába, mint a társasági
adózás új rendszere, az emisszió-
kereskedelem lefölözése vagy a
műanyagokra kivetett adó. Mind-
ezek a nemzeti befizetések csök-
kentését eredményeznék.

A képviselők a vitában hangsú-
lyozták, hogy a közös agrárpolitika
és a regionális alapok büdzséjének
megkurtítását egyeztetni kell az ér-
dekeltekkel, de a régiók lakosságát
és a gazdálkodó közösségeket nem
lehet feláldozni. Egyes hozzászólók
hiányolták a távlatos elképzeléseket
és a növekvő társadalmi egyenlőt-
lenségek csökkentésére, a klímavál-

tozás kezelésére a bátrabb lépé-
seket. Mások kisebb uniós költség-
vetésre vonatkozó bizottsági
javaslatban reménykedtek, és tilta-
koztak az EU által a tagállami kor-
mányokra kifejtett „politikai
nyomásgyakorlás” ellen, amit sze-
rintük a jogállamiság és a költség-
vetés kérdéseinek össze-
kapcsolásával végez az unió.

A vita során a frakciók kifejtet-
ték, hogy több forrást szeretnének
kutatásra, a fiatalokra és a kisvállal-
kozások támogatására, és azt akar-
ják, hogy a büdzsé rugalmas legyen,
vagyis kezelje az új kihívásokat, de
a fenntartható mezőgazdaságot és a
legszegényebb régiók problémáit is.
A parlament a nemzeti hozzájárulá-
sokat részben saját forrásokkal sze-
retné helyettesíteni, de a
bevételekről és kiadásokról egy
csomagban kell megállapodni – fi-
gyelmeztették a többi uniós intéz-
ményt a képviselők.

Az Európai Parlament a saját ál-
láspontját két állásfoglalásban fej-
tette ki.

A képviselők várhatóan egy

május végi állásfoglalásban adnak
hivatalos választ a Bizottság javas-
latára.
Globális tilalom a kozmetikai célú
állatkísérletekre?

Mivel a világ országainak 80%-
ában folytatnak kozmetikai állatkí-
sérleteket, az európai tilalom nem
ártott a kozmetikai ipar növekedé-
sének, a képviselők az ENSZ fellé-
pését kérik. 

Az EU-nak a kozmetikai célú ál-
latkísérletek globális tilalmát kel-
lene kezdeményeznie – erről
született állásfoglalás a múlt csütör-
tökön.

Bár az Európai Unióban 2013 óta
nem lehet ilyen állatkísérleteket vé-
gezni, a tilalom a jelek szerint
egyáltalán nem veszélyezteti a koz-
metikai ipar fejlődését, amely Eu-
rópa-szerte 2 millió embert
foglalkoztat. A világ országainak
körülbelül 80%-a ugyanakkor még
mindig engedélyezi a kozmetikai
állatkísérleteket és az ilyen termé-
kek forgalmazását. Ráadásul az
uniós rendszer sem tökéletes: elő-
fordul, hogy egy európai kozmeti-
kai terméket előzetesen az EU-n
kívül állatokon tesztelnek, és utána
az eredményt az EU-n belül már
jóval humánusabb módszerekkel el-
lenőrzik.

További probléma, hogy a koz-

metikai termékek összetevőinek
többségét számos más termékben –
például gyógyszerekben, tisztító-
szerekben és egyéb vegyi anyagok-
ban, valamint élelmiszerekben – is
felhasználják, és ezeket az összete-
vőket tesztelhették állatokon. Emel-
lett nem állnak rendelkezésre
megfelelő adatok azokról a kozme-
tikumokról, amelyeket olyan har-
madik országokból importáltak az
unióba, ahol állatokon tesztelik a
termékeket.

A képviselők azt javasolják, hogy
az EU minden esetben bizonyosod-
jon meg arról, hogy az importált
termékek esetében nem végeztek
állatkísérleteket egy harmadik or-
szágban.

Az EP felszólítja az uniós veze-
tőket, lépjenek fel minden lehetsé-
ges fórumon egy globális tilalmat
támogató koalíció kiépítésére,
amely az ENSZ keretein belül szü-
letne meg. A tilalomnak 2023-tól
kellene életbe lépnie, és nem gyen-
gítheti folyamatban lévő kereske-
delmi tárgyalások, sem pedig a
Kereskedelmi Világszervezet sza-
bályait.

Az állásfoglalást 620/14/18
arányban fogadták el.

(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája)

szaktanácsokat is kaphattak, ame-
lyeket a szakemberek igyekeztek
minél közérthetőbben megosztani a
jelenlévőkkel. Amint az adjunktus
kifejtette, akárcsak tavaly, ezúttal is
családi eseménynek szánták a ren-
dezvényt, a pedagógusok a Mese-
kertben kertészeti és
hagyományőrző foglalkozásokat,
majd a hőseg elől az egyetem aulá-
jába menekülve változatos gyerek-
programokat tartottak. Tavaly a
látogatók száma elérte a hétezret, a
három nap alatt tartott foglalkozá-
sokon ötszáz gyerek vett részt.
A fajtagyűjteménytől 
az értékesítésig

A minőségi kínálat szemrevétele-
zése során két csoportot lehetett el-
különíteni. A termelőket, akik
dísznövényeiket árulták, és azokat
a kiállítókat, akik nem értékesítet-
tek, csak a külföldről behozott sza-
porítóanyagot mutatták be annak
érdekében, hogy tőlük szerezzék
majd be a kertészek. Az egyetem
keretén belül a német fajtanemesítő
Dümen cég fajtagyűjteményét állí-
tották ki. Amint dr. Kentelky Endre
elmondta, az egyetemen kísérlete-
ket végeznek a német fajtanemesítő
dísznövényeivel. Mindenekelőtt azt

vizsgálják, hogy az említett cég nö-
vényei miként viselkednek az erdé-
lyi éghajlati viszonyok közepette. A
dísznövénytermelők és -kereskedők
mellett kertészeti profilú cégek és
magánvállalkozók, a kertépítéshez
kapcsolódó termékeket és szolgál-
tatásokat kínáló vállalkozások, a
növény- és faiskolák mellett jelen
voltak a kertépítők, a kerti berende-
zéseket, kerti bútorokat, kültéri fa-
játékokat, öntözőrendszereket
forgalmazó cégek, valamint a zöld-
ség-, gyógynövény-, gyümölcs- és
szőlőtermesztéssel foglalkozó kiál-
lítók, de kerti kerámiákat gyártó és
forgalmazó vállalkozások, iparmű-
vészek, illetve a kézművesmester-
ségek képviselői is egyedi készítésű
termékeikkel. 
A növények orvoslása, ápolása, 
nemesítése...

A szakmai bemutatókon dr. Fa-
zakas Csaba adjunktus az egyetem
koronkai campusának bemutatása
közben az erdélyi magyar agrárkép-
zés jelenlegi helyzetét, a kertész-
mérnöki tanszék szakkínálatát
ismertette. Dr. Kentelky Endre a ró-
zsák nemesítéséről, az ültetés szak-
mai követelményeiről, a rózsa
igényeiről, a metszésről, valamint a
vágott virágok vázatartósságának

növeléséről tartott előadást. Fábián
Gyöngyvér virágkötő mester szom-
bat délelőtti virágkötészeti bemuta-
tóját követően dr. Orosz Ferencz
adjunktus a csemegekukorica fajta-
típusait ismertette. A három nap
során a növények orvoslásáról, a fa-
ápolásról, a szőlőültetvények zöld-
ápolási munkálatairól, de az
illóolajos gyógynövények sajátos-
ságairól is lehetett ismereteket sze-
rezni, és nem utolsósorban a
konyhakerti komposztkészítés lé-
péseit is megismerhették az érdek-
lődők dr. Bálint János, Lukács
Zoltán, dr. Moldován Csaba, dr.
Bandi Attila, dr. Nyárádi Imre-Ist-
ván adjunktus, Bíró-Janka Béla,
Molnár Katalin, dr. Fazakas Csaba
ismeretterjesztő előadása révén. A
szakmai előadásokat kulturális
programok színesítették: a Boróka
táncegyüttes, a Fagyöngy citeraze-
nekar előadása, a Sapientia hallga-
tóinak és a Bolyai líceum
diákjainak zenés műsora, illetve a
kvízsorsolások. 

Az értékesítők közül Sikó Csaba
mezőpaniti termesztővel beszélget-
tünk, aki az idényvirágokkal, a
mézvirágoktól, bársonyvirágon,
muskátliféléken át a fuksziákig, pe-
túniáig és tölcsérjázminig sokféle

balkon- és szabadföldi dísznövény-
választékával érkezett a kiállításra.
Négy éve foglalkozik virágtermesz-
téssel hatszáz négyzetméteren. A vi-
rágtermesztő egyik legnagyobb
gondnak azt tartja, hogy idén igen
korán érkezett a nyárias időjárás,
mint mondta, a kora tavaszi virá-
gokból elég sok megmaradt, a sza-
badtéri földbe szánt nyári virágok
iránti kereslet azonban hirtelen
megnőtt.
A virágkötés művészete
és a vázatartósság

Fábián Gyöngyvér szombaton
virágkötészeti bemutatót tartott a
Sapientia aulájában. A maros-
vásárhelyi Decorfleur virágüzlet tu-
lajdonosa Budapesten szerzett vi-
rágkötő mesteri címet. Amint
kérdésünkre elmondta, az általa
gyakorolt szakmához nagyon sok
kreativitás szükséges, ez neki gye-
rekkora óta megadatott. Egy csokor
elkészítéséhez hozzávetőleg fél óra
szükséges, a menyasszonyi csokor
készítése két-három órát is igénybe
vesz. A bemutatón Hollandia tarto-
mányaiban termesztett dísznövé-
nyeket használt, mivel Romániában
nincs senki, aki a megfelelő techno-
lógiával minőségi szálas virá-gokat
termesztene melegházi körülmé-
nyek között. Ezért Dél-Afrikából és
Dél-Amerikából érkeznek az ország
virágüzleteibe a vágott virágok. A
külföldi termesztők a dísznövények
szállítását is korszerűen végzik, hű-
tőházakban hibernáltatják, és bizo-
nyos vegyszerek révén sikeresen
tudják a vágott növények élettarta-
mát is növelni.

Dr. Kentelky Endre a vágott vi-
rágok vázatartósságáról értekezve
elmondta, hogy a tanszék keretében
tizenöt napos kísérletet végeztek,

amelyet mindvégig filmeztek, a
végeredményt pedig gyorsított kis-
filmként vetítették le az érdeklő-
dőknek, és az előadás keretében
vitatták meg. A kísérletük célja a
vázatartósságot növelő különböző
szerek hatásának a vizsgálata volt. 

– A nagymamáktól tanult prak-
tikáknak, a pár szem kristálycukor-
nak vagy aszpirinnak valóban van-e
tartósságnövelő szerepe? – kérdez-
tük a szakembert.

– A nagymama receptjeként is-
mert szerek hatékonysága attól
függ, hogy milyen mértékben,
mikor és hol használják, valamint
hogy lágy vagy fás szárú növények-
ről van-e szó. A cukornak kettős ha-
tása lehet, mivel elszaporodhatnak
a baktériumok, gombák, amelyek
meggátolják a víz felszívódását a
szárban, így megtörténhet, hogy
épp ellenkező hatást vált ki az, aki
ezzel a módszerrel próbálkozik. A
cukros oldatok kiváló közegei a
mikroorganizmusoknak, amelyek
elszaporodva eltömik a szárak szál-
lítószöveteinek edénynyalábjait.
Vágott virág vásárlása esetén a leg-
fontosabb az új metszésfelület vég-
zése a száron azért, hogy könnyen
tudjon vizet felvenni, valamint a le-
velek eltávolítása a vízzel érintkező
szár felületéről. A vázák higiéniája
is elsődleges, mert a nem megfele-
lően megtisztított vázákban a bak-
tériumok betokosodhatnak, és
amint vizet kapnak, újra gyorsan el-
szaporodhatnak, ami a vágott virág
legnagyobb ellensége, mivel a szár
vízfelvételét megakadályozzák. A
víz cseréje két-három naponta ese-
dékes, de abban az esetben, ha vá-
zatartósságot növelő szert tartalmaz
– amelynek egyben fertőtlenítő ha-
tása is van – elegendő utánatölteni
a vizet.Fotó: Nagy Tibor
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Marosvásárhelyi és bukaresti
peres tapasztalatom alapján a legha-
tározottabban ki merem jelenteni,
hogy a teljes körű magyar nyelvű
orvos- és gyógyszerészképzés jö-
vője jogi eszközökkel nem biztosít-
ható, hiába hárít erre hivatkozva az
RMDSZ elnöke, akinek téves
(naiv?) álláspontját a Romániai Ma-
gyar Jogvédő Egyesület elnöke és
még sokan mások is támogatják. 

A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) az egyetlen olyan intéz-
mény, ahol a közel másfél  milliós
erdélyi magyarság az anyanyelvén
képezhetné gyógyítóit. Az egyete-
met 1945-ben – a párizsi béketár-
gyalások előtt – királyi rendelettel
kizárólag a magyar nyelvű orvos-
és gyógyszerészképzés biztosítása
végett hozták létre az osztrák–ma-
gyar kiegyezés után alapított ko-
lozsvári intézmény helyett.  A
MOGYE 1962-ig csak magyar
nyelven működött, országos és
nemzetközi hírnévre tett szert. A
Román Kommunista Párt Politikai
Bizottsága 1962-ben telefonon kö-
zölt határozatával elrendelte a
román tagozat létrehozását. A két-
nyelvű oktatás bevezetése ürügyén
erőszakos elrománosítás kezdődött,
magyar nyelven csak előadásokat
lehetett tartani, a gyakorlatok, sze-
mináriumok, megbeszélések, diplo-
mavizsgák kizárólag román
nyelven folyhattak. Nagyszámú
magyar oktatót nyugdíjaztak és bo-
csátottak el, és egyre kevesebb ma-
gyar hallgatót vettek fel. 1989-ben,
a nacionál-kommunista diktatúra
bukásakor, az egyetemen az elsőé-
ves magyar hallgatók aránya nem
haladta meg a 15%-ot (korábban
fele-fele volt az arány!), az oktatók-
nál pedig a 33%-ot. Ma, 29 évvel a
fordulat után, a magyar oktatók
aránya tovább csökkent, nem éri el
a 30 százalékot sem! A tervezett
egyesülés után az oktatók aránya
20% alá esne, a diákoké pedig az
„aranykor” végét idézné. A multi-
kulturálisként meghatározott
MOGYE jelenlegi vezetőségének,
adminisztrációjának és diákságának
etnikai térképe a következő: a rek-
tor román, három prorektor  román,
egy prorektor magyar, mindhárom
dékán román, a szenátusi elnök
román, a gazdasági igazgató román,
az  adminisztratív személyzet kilenc
ügyosztályának minden vezetője
román, a dékáni hivatalokban 15 tit-
kárnő közül 14 román, egy magyar.
A magyar diákok létszáma: 1552 az
5211-ből, számarányuk továbbra is
romlik. 

A rendszerváltás kezdetekor az
egyetem magyar diákjai, tanerői és
a magyarság akkori politikai képvi-
selői a paritás elvének tiszteletben
tartását követelték, sztrájkoltak is
ennek érdekében. Mindhiába. Jel-
lemző módon, 29 év után így néz ki
a „paritás”, az egyenjogúság! A ma-
gyar oktatás fejlődését, visszaállítá-
sát – a magyar nyelvű gyakorlati
oktatás és ezáltal az oktatói utánpót-
lás akadályoztatásával – eszközök-
ben nem válogatva gátolja az
egyetemi szenátus kétharmados
román többsége. Ne feledjük, 1990.
március 19-én, a „hodákiak” első
behozatalakor a felbőszített román
parasztok először az orvosira men-
tek, hogy megleckéztessék az
egyenjogúságért tüntető magyar di-
ákokat, akik szerencséjükre aznap
reggel felfüggesztették az ülősztráj-
kot. A Vatra Românească „kulturá-
lis” egyesületet megalapító
professzorok és famulusaik szel-
leme még mindig kísért!             

Hét éve, 2011. januárban elfo-
gadták az 1. sz. új román tanügyi
törvényt. A törvény által kijelölt
három multikulturális egyetem szá-
mára előírták azt, hogy a kisebbsé-
gek az egyetem keretén belül
létrehozandó önálló tagozatokon,
oktatási vonalakon saját maguk
megszervezhetik a teljes körű,
anyanyelvükön történő oktatást. A
két másik multikulturális egyetem
(a kolozsvári Babeş-Bolyai és a ma-
rosvásárhelyi művészeti) a tanügyi
törvény kisebbségi rendelkezéseit
tiszteletben tartva alkotta meg az
egyetemi chartát (alapszabályzatot).
A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen a két-
harmados román többségű szenátus
az egyetemi autonómiára hivat-
kozva elutasította a törvény anya-
nyelvi oktatás kiterjesztésére
vonatkozó rendelkezéseinek az
egyetemi chartában történő rögzíté-
sét és azok alkalmazását. Számos
tevékenység esetén a román nyelv
kizárólagos használatát írták elő. Ez
azt jelenti, hogy a jelenleg hatályos
charta előírásai szerint a tananyag
30%-a magyar, 70%-a pedig román
nyelven kerülhet elsajátításra. Igen-
csak problémás – és tudomásom
szerint sehol a világon nem alkal-
mazott megoldás – az, hogy az elő-
adásokon magyarul leadott
tananyagról a szemináriumokon, a
gyakorlatokon román nyelven kell
számot adni! Súlyosan sérül tehát a
magyar hallgatók anyanyelvi okta-
táshoz való alkotmányos joga.

A MOGYE-charta egyáltalán
nem tartalmazza a tanügyi törvény
135. szakaszának előírásait, ame-
lyek a multikulturális egyetemeken
előírják a teljes körű anyanyelvi
használatot. Ennek következtében a
2011. évi 1-es tanügyi törvény 128.
szakaszának rendelkezései értelmé-
ben a törvénytelen előírásokat tar-
talmazó egyetemi charta abszolút
semmisségét kellene megállapítani.
Ezt a semmisséget azonban a romá-
niai bíróságok nem voltak hajlan-
dóak kimondani, sőt azt állapították
meg, hogy az egyetemi charta tör-
vényes! Ezekre a tanügyi törvény
egyértelmű rendelkezéseit semmibe
vevő ítéletekre rendszeresen hivat-
koznak a román illetékesek... Jog-
gal kérdem, miért képzeljük azt,

hogy a két egyetem egyesítését
peres úton meg lehetne akadályozni
akkor, amikor ez az elképzelés sok-
kal kevésbé jogsértő, mint a köz-
igazgatási bíróságok által több
esetben is szentesített charta? Ne fe-
ledjük, a MOGYE itt Marosvásár-
helyen még a román kormány ellen
is pert tudott nyerni! 

Azért, hogy valahogy megváltoz-
tassuk a törvénysértő MOGYE-
chartát, 2013 novemberében az
RMOGYKE (akkori elnöke prof.
dr. Kincses-Ajtay Mária) és a Ma-
rosvásárhelyi Magyar Diákszövet-
ség (akkori elnöke Tubák Nimród)
képviseletében újabb pert indítot-
tunk, ezúttal Bukarestben. A Buka-
resti Táblabíróságon közigazgatási
bírósági úton azt szerettük volna el-
érni, hogy állapítsák meg azt, hogy
a Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző
Hatóságnak (ARACIS) kizárólag a
marosvásárhelyi orvosis haszná-
latra megalkotott szabálya (szten-
derdje) érvénytelen. 

A magyar oktatást korlátozó
ARACIS-sztenderd védelmében az
RMOGYKE és az MMDSZ felpe-
resek által indított perbe (ügyszáma

7552/2/2013) a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem a Bukaresti Táblabíróságon
„természetesen” sikeresen beavat-
kozott. A lefolytatott bizonyítási el-
járás során az ARACIS jogi
képviselője beismerte, hogy a felpe-
resek által vitatott sztenderdet nem
hagyta jóvá a tanügyminisztérium,
és nem foglalták kormányrende-
letbe sem. A mulasztások ellenére
az illetékes bíróságok első- és má-
sodfokon sem voltak hajlandóak ki-
mondani a sztenderd
érvénytelenségét! Arról nem is be-
szélve, hogy a 2011. évi 1-es tör-
vény 5. szakasza rögzíti azt, hogy
valamennyi, a tanügyi törvénnyel
ellentétes rendelkezés hatályát
veszti. Ebből az következne, hogy
az elméleti oktatáson kívül a román
nyelv kizárólagos használatát előíró
ARACIS-szabály hallgatólagosan
hatályon kívül helyeződött. Persze,
erre a törvényhelyre is hiába hivat-
koztam. Ezek után a Bukaresti Táb-
labíróság és a Legfelsőbb Ítélőtábla
elutasította az RMOGYKE és az
MMDSZ abszolút megalapozott
közigazgatási keresetét, ill. felleb-
bezését, sőt ezzel sem elégedtek
meg, hanem érdemben helyben-
hagyták a MOGYE magyar oktatás-
ellenes beavatkozását. Az
Azamfirei rektor által aláírt beavat-
kozás tételesen tartalmazza azt,
hogy az elméleti oktatáson kívüli
tevékenységek, vagyis a gyakorla-
tok, szemináriumok, záróvizsgák
nyelve a román, és ez a helyzet
egyáltalán nem diszkriminálja a
magyar oktatást? Érvként hozzáfű-
zik, hogy sok magyar diák olyan
előrelátó, hogy eleve a román tago-
zatra iratkozik be... Az idézett érve-
ket az ítéletek indokolásába is
belefoglalták!?

A MOGYE-charta az ARACIS-
sztenderdre hivatkozva trükkös
megoldással vezette be a magyar
nyelv használatának drasztikus kor-
látozását. Nézetem szerint ezt a cse-
les megoldást fel kellene használni
arra, hogy a charta ne korlátozza,
hanem engedélyezze az alkotmány
és a tanügyi törvény által garantált
teljes körű magyar orvos- és gyógy-
szerészképzést! Miről is van szó? A
Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző
Hatóságnak (ARACIS) kizárólag a
marosvásárhelyi használatra megal-
kotott, sikertelenül peresített jog-
fosztó szabálya kimondja azt, hogy
ha az egészségügyi alapképzés nem
románul, hanem más nyelven törté-
nik, akkor a diák–páciens viszony-
latban csak a román nyelvet lehet

használni. Ezenkívül  elrendelték
azt is, hogy a klinikai gyakorlatok
kizárólag román nyelven folyhat-
nak. A tiltást a MOGYE szenátusá-
nak román kétharmada a klinikai
gyakorlatokon kívül kiterjesztette a
preklinikai gyakorlatokra, a szemi-
náriumokra és a diplomavizsgákra
is. Azért, hogy ne legyen szembe-
ötlő a magyar oktatást korlátozó
törvénysértés, a vonatkozó tevé-
kenységi körök szabályozásakor
beszúrták azt a mondatot, hogy a te-
vékenység az „ARACIS szabályo-
zásának megfelelően”, vagyis
kizárólag románul folytatható.
Ebből következik az általam elgon-
dolt megoldási lehetőség: jogi ér-
vekkel alátámasztott politikai
nyomással el kellene érni azt, hogy
módosítsák az ARACIS-sztender-
det úgy, hogy ne tiltsa, hanem a tan-
ügyi törvény 135. szak.
rendelkezéseinek megfelelően írja
elő azt, hogy magyar és angol
nyelvű előadások esetén a klinikai
gyakorlatok magyar és angol nyel-
ven is megtartandók. (Megjegyzem,
a gyakorlatokon stb. az angol nyel-
vet most is használják.) A kézen-
fekvő, a tanügyi törvény 135.
szakaszának kógens rendelkezéseit
alkalmazó módosítással a charta
jogsértőből jogvédővé változna!

A változtatás kicsikarásához az
illetékesek figyelmét nagyszabású
tüntetésekkel kellene felhívni, ezál-
tal a problémát nemzetközileg is-
mertebbé lehet tenni. Kötve hiszem,
hogy a tüntetésektől való elhatáro-
lódás az Azamfirei típusú alakokat
vagy a közigazgatási eljárás részt-
vevőit jobb belátásra bírná! 

Ha ez a megoldás sem sikerül,
nem marad más lehetőség, mint a
MOGYE-n kívüli magyar orvos- és
gyógyszerészképzés létrehozása.
Tudjuk, hogy ez igen költséges, hi-
szen szükség lesz egy kórház felépí-
tésére is. A fekete március óta sokat
rugdosott marosvásárhelyi magyar-
ság, a romániai magyarság anya-
nyelven történő egészségügyi
ellátása talán megérdemelné ezt az
óriási nemzetpolitikai áldozatot!
Vannak, akik nehezen fogadják el
azt, hogy ki kellene jönnünk az egy-
kori magyar királyi hadapródiskola
épületéből – már rég elfelejtődött
az, hogy Marosvásárhelyen kikerül-
tünk a Papiu, a Petru Maior, az Uni-
rea stb. által használt ingatlanokból
is. Az iskola szellemisége sokkal
fontosabb mint a kövei, mert Wass
Albert szavaival élve: a víz szalad.

Marosvásárhely, 2018.04.30.
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Nehéz lenne egy interjúban
összefoglalni, átfogni azt az
életpályát, amelyet dr. Kelemen
Atilla állatorvosként, kinoló-
gusként, fogathajtóként és
nem utolsósorban politikus-
ként bejárt. A teljesség igé-
nye nélkül Atával 70.
születésnapja alkalmából be-
szélgettünk. 

– Nyilvános felszólalásaidban
többször is említetted, hogy az
egyetemi évek után körzeti állat-
orvosként következett az élet
igazi iskolája, ahol megismerted
az egyszerű emberek lelkületét,
a munka dandárját és minden
olyan furfangot, amely egy
életre szóló tapasztalatot tett a
képletes batyuba. Nemrég arról
értesültem, hogy a szakmai pá-
lyát megkoronázza az, hogy a
70. születésnapod alkalmával a
Romániai Állatorvosok Szövet-
sége szakmai elismeréssel is ju-
talmaz. 

– Valóban, körzeti állatorvosként
kijártam az élet iskoláját. A tudomá-
nyos munkásságban is igen korán
elmélyültem, s végül ezt a több év-
tizede tartó munkát díjazza a szak-
mai szervezetek egyike. 1971-ben,
23 évesen elvégeztem az állatorvosi
egyetemet, majd körzeti állatorvos-
ként kezdtem karrierem, és eljutot-
tam az akadémiai tagságig.
Tudományos munkásságom nem-
csak az állatorvosi pályámhoz kötő-
dött, hanem a biológia, az etológia,
az ornitológia és a kinológia terüle-
tére is kiterjedt. Mi több, a doktorá-
tusi dolgozatomat a lipicai ló
alkalmassága a fogathajtó sportra
témakörben írtam. Miután két éve
abbahagytam az aktív politizálást,
tagja lettem a One Health Initiative
romániai csapatának. A One Health
mozgalom 2008 óta létezik. Támo-
gatói olyan környezetvédelmi, hu-
mánökológiai, mezőgazdasági,
állategészségügyi, élelmiszerbiz-
tonsági, járvány- és klímaváltozást
megelőző megoldásokat keresnek,
amelyekkel korszakunk nagy kihí-
vásaira válaszolnak. A kezdemé-
nyezés az Amerikai Egyesült
Államokból indult el, ma már világ-
szerte több mint 850 prominens ku-
tató, orvos, állatorvos és az említett
további területeken dolgozó tudós
állt mellé. A romániai csoportot Ni-
colae Manolescu professzor vezeti.
Legutóbb a kijevi NATO-konferen-
ciára készítettünk egy jelentést. 

Persze az életemet nem úgy kell
elképzelni, hogy ülök a házban és
írom a szakdolgozatokat, hanem to-
vábbra is aktívan vezetem a hazai
lovasszövetséget, amelynek alel-
nöke vagyok, ugyanakkor a fogat-

hajtó szakbizottság elnökeként szer-
vezem a hazai versenyeket. Az idén
két háromcsillagos nemzetközi ver-
senyt és négyfordulós országos baj-
nokságot tartunk. Emellett pedig
hazai és a nemzetközi versenyeken
bíráskodom. 

– 2016-ig parlamenti képviselő-
ként, ugyanakkor sokáig az
RMDSZ Maros megyei szerve-
zetének elnökeként az erdélyi
magyar közélet központjában
voltál. A legutóbbi parlamenti
választásokat követően vissza-
vonultál a politikai életből. Nem
hiányzik ez az aktív életmód? 

– Az elmúlt 21 évem kötődött a
politikához, ezért hazudnék, ha azt
mondanám, hogy nem hiányzik...
De nem feltétlenül a nagypolitikáról
van szó. Romániai magyar közéleti
személyiségként fontosnak tartot-
tam, hogy tevékenységem során
olyan lehetőségeket biztosítsunk
társaimmal együtt, amelyek a romá-
niai magyarság létét, megmaradását
biztosítsák. Megszoktam, hogy
ezekben a kérdésekben sokáig meg-
határozó szerepem volt országos
szinten és Maros megyében is a
szervezet elnökeként. Ha erre gon-
dolok, ma furcsa hiányérzetet kelt
bennem. Elsősorban arra töreked-
tem, hogy a szakpolitikát erősítsem.
Nemrég beköttettem azt a 204 tör-
vénytervezetet, amelyet egyénileg
vagy legtöbbször társszerzőként
dolgoztam ki és terjesztettem, ter-
jesztettünk elő a parlamentben.
Ezek között van jó néhány, amellyel
kimondottan az RMDSZ-programot
támasztottuk alá, s amelyek célirá-
nyosan a magyar közösség érdekeit,
érvényesülési lehetőségeit szolgál-
ták. A legtöbb azonban kimondottan
a mezőgazdaságra, az erdőgazdál-
kodásra és az állategészségügyre
vonatkozik. Elismerem, hogy parla-
menti munkám során voltak siker-
telenségek is, mert nem tudtunk
minden tervezetet elfogadtatni po-
litikai partnereinkkel. És volt né-
hány fájdalmas ügy is, de politikai
tevékenységemet illetően a mérleg
nyelve a pozitív irányba billent el. 

– Többször beszélgettünk arról,
hogy a lehetőségekhez mérten
Románia gazdasága, mezőgaz-
dasága jóval fejlettebb kellene
legyen, és ez nem azon múlott,
hogy nehezen születtek meg a
mezőgazdaságra vonatkozó tör-
vények, hanem a kérdés komple-
xebb, és az utóbbi években sem
változott a helyzet. 

– El kell végre ismerni, hogy Ro-
mánia még mindig agrárkötődésű
ország. Valamikor Európa éléskam-
rája volt. A mi szempontunkból is
fontos tudni, hogy a magyarok által
lakott vidékek lakossága is fokozot-
tan kötődik a mezőgazdasághoz tel-

jes körű foglalatosságként vagy
részben (van az érintettnek valami-
lyen szakmája, munkahelye, de ott-
hon a háztáji gazdaságban is
dolgozik). És nem szabad megfe-
ledkeznünk azokról sem, akik nem
ezen a szakterületen dolgoznak, de
kiszolgálják az agrárszakmát. Még
mindig rengeteg a lehetőség, de úgy
érzem, hogy nem sokat tettünk
azért, hogy ezeket kihasználjuk.
Nem tanultuk meg, hogy az Európai
Unió által megfogalmazott és Ro-
mánia által is fölvállalt szabályokat,
törvényeket nem lehet hozzávetőle-
gesen elfogadni, alkalmazni és tisz-
teletben tartani. El lehet ugyan
mondani, hogy nehéz az európai
pénzügyi támogatásokat lehívni,
mert határozottan bizonyos szakmai
kritériumokhoz kötik, de ha nincs
meg az a kultúra, hogy ezeket a fel-
tételeket tiszteletben tartsuk, nem
lehetnek elvárásaink sem. S hogy
aktuális témát említsek: hagyomá-
nyosan Szent György napján kezdő-
dik a legeltetés, amikor
„összefejték” a juhokat. Ez az idő-
szak december 6-ig, Szent Miklós
napjáig, vagy az első maradandó hó
lehullásáig tart. Ennek megvan a
maga biológiai, ökológiai vetülete
is. Ma ezt nem tartják be. Törvény
szabályozza, ennek ellenére a fa-
gyott legelőre kihajtják a juhokat.
Harminc évnek kellett eltelnie,
ameddig Romániában  visszatértek
a magángazdálkodásra, de még
mindig él a fejekben a közelmúltból
örökölt gondolkodásmód. Ilyen kö-
rülmények között az jelenti a nagy
kihívást az agrárszakmában, hogy
miként találjuk meg azokat a mód-
szereket, amelyekkel a XXI. szá-
zadba át lehet menteni a
hagyományos gazdálkodást, és mi-
ként alkalmazzuk az új technológi-
ákat. Az utóbbit sem „hozzá-
vetőlegesen” kell bevetni, mert van-
nak olyan szigorú előírások, meg-
alapozott tudományos módszerek,
amelyeket be kell tartani azért, hogy
eredményes legyen a mezőgazdál-
kodás. Kevés kivétellel ugyan, de
ezektől eltekintve távol állunk a fej-
lettebb országok mezőgazdaságától. 

– Mi volt agrárpolitikusként a
legnagyobb kudarc?

– Talán az, hogy nem sikerült rá-
venni a döntéshozó kollégákat,
hogy Romániában mezőgazdasági

politikáról kell beszélni, mert a kü-
lönböző térségek földrajzi adottsága
miatt, például Belső-Erdélyben nem
lehet ugyanúgy gazdálkodni, mint a
Bánságban, a bihari alföldön vagy
akár a Nagy-Román-alföldön, s az
utóbbi helyen bevett módszerek
nem alkalmazhatók északkeleten,
Bukovinában. Rugalmas, a helyi
adottságokhoz igazított programo-
kat kellene kidolgozni. Országos
szinten olyan mezőgazdasági prog-
ramokat kezdeményeznek, amelyek
úgy találnak egyes településekre,
mint egy kényelmes cipő, máshol
azonban szűkek, alkalmazhatatla-
nok. Jelenleg is a mezőgazdasági
miniszter szaktanácsadó testületé-
nek tagja vagyok. Sokszor felhívom
a tárcavezető figyelmét az említett
különbségekre, de nem mindig
járok sikerrel. Ugyanezt éreztem a
parlament mezőgazdasági bizottsá-
gában is, ahol sokáig  elnök, illetve
alelnök voltam. A bizottsági vitákon
általában elfogadták javaslataimat.
Román kollégáim mondták, hogy
„dacă Oto  zice că e bun aşa, hai să
votăm pentru că de obicei ştie ce
spune”. (Ha Ata azt mondja, hogy
ez így jó, akkor megszavazzuk,
mert tudja, mit beszél.) De nem
minden esetben ez a hozzáállás volt
jellemző a mezőgazdasági szakbi-
zottságban. Sajnos a parlamentbe
nem a szakma legjobbjai jutottak
be. A viták során több esetben nem
a gyakorlati és az elméleti szaktu-
dás érvényesült. És ennek a mai
helyzet az eredménye. 

– Minden ember életében van-
nak bizonyos behatárolható sza-
kaszok. Ha visszatekintünk a 70
évre, melyik volt a legjobb? 

– Nem tudok választani. Mindig
egyfajta reneszánsz eszmény élt
bennem. Azt tartottam fontosnak,
hogy legyenek rendben a gondola-
taim, és legyen rend a gondolataim
között. Fontos volt, hogy fizikailag,
szellemileg legyen megfelelő erőn-
létem ahhoz, hogy kamatoztassam
adottságaimat. Ez vezérelt minden
életszakaszomban. Nem akartam
más lenni, mint erdélyi magyar,
még akkor sem, ha ez olyan kisebb-
ségi sorsot jelentett, amely talán ne-
hezebb volt, mintha máshol éltem
voltam. Szüleim neveltetésének kö-
szönhetően már fiatalkoromtól tud-
tam, hogy mivel jár ez a lét. Mindig
arra törekedtem, hogy gyarapítsam
az általános műveltségem és hogy
sokoldalú legyek. Amellett azt is
tudtam, hogy nem szabad sok min-
denben csak „hozzávetőlegesen”
jónak lenni, hanem törekedni kell
arra, hogy bizonyos szakterületen
nagyon jó legyek. Azt is világossá
tették szüleim, hogy segítenem kell
magam abban, hogy ezt a célt elér-
jem, ugyanakkor a környezetem tu-
domására is kell hoznom mindezt.
Az sem mindegy, hogy az élet során
ki miből építkezik. Aki a Hortobá-
gyon él, annak a napon sült te-
héntrágyából is házat kell
készítenie, mert nem mindenkinek
adatik meg, hogy gránittömbökből
várat építsen magának. Fontos,
hogy a ház vagy a vár szilárd alapo-
kon álljon. És az is, hogy az építke-
zés során olyan feladatokat oldjunk
meg, amelyekkel kiteljesedhetünk
emberként, a családban, a nemzeti-
ség tagjaként vagy akár nemzeti
szinten. Erre törekedtem. Minden
életszakasznak megvan a maga
szépsége, és minden korban meg
kell legyen az alázat ahhoz, hogy
úgy éld meg azt az időszakot, aho-
gyan megadatott. Mondjuk, egy 70
éves ne viselkedjen 20 évesként,
mert ez pótcselekvés, visszatetsző
lehet mások számára. Az embernek
tudnia kell saját méltóságában meg-
élni életkorát, és képes kell legyen
hozzáadni azt a többletet, ami azt az
időszakot pozitívvá, széppé teszi.  

– Ha külső szemlélőként néznél
önmagadra, akkor kire lennél a
legbüszkébb: az állatorvosra, a

politikusra, a kutyaszakértőre, a
fogathajtóra?

– Kezdjem a politikussal. Tuda-
tosan vállaltam fel az erdélyi ma-
gyar értelmiségi szerepet, s azon
igyekeztem, hogy a körülmények-
hez képest megfelelő legyek, ne
csak úgy balkézről politizáljak,
hanem teljes erőbedobással végez-
zem el a rám rótt munkát. Ez annak
is az eredménye, hogy a szüleim na-
gyon sok tudományos munkát kö-
zöltek, és fiatalon megtanítottak
arra, hogyan kell pontosan, szaksze-
rűen dolgozni. Tizenhárom éves
voltam, amikor édesanyám megta-
nított arra, hogy miként vezessem
fel a szakirodalmat cédulákra. Volt
egy hosszú dobozom tele ilyen kar-
totékokkal, ahova minden szakterü-
leten lejegyeztem az adatokat.
Tizenhat évesen jelent meg az első
tudományos dolgozatom ornitológi-
ából, majd a kinológiában is elmé-
lyültem, és mindkét területen
könyvet írtam. 1969-ben húsz tár-
sammal együtt újjáalakítottuk a Ro-
mániai Ebtenyésztők Egyesületét.
Később nemzetközi bíró lettem. Én
ismertettem el nemzetközi szinten a
három hazai román pásztorkutya
fajtát. A mioritic nevet is én adtam.
A Szeben környéki juhászok a
hosszú fehér szőrű kutyát báráknak
hívták, ezzel a névvel kerültünk a
nemzetközi szakbizottság elé, azon-
ban mivel Szerbiában már volt egy
bárák kopó, elutasították a  nevet.
Ezt követően jött az ötlet, hogy ne-
vezzük el a kutyát az ismert román
ballada nyomán. Létezett még a
kárpáti fajta pásztorkutya, amelyet
ismertek a két világháború között.
Ezért szorgalmaztam, hogy őrizzük
meg az eredeti leírásban található
nevet. Ezt elfogadták. S mivel volt
még egy, a kárpátitól eltérő, vasta-
gabb csontozatú kutya, a fajtaleírást
követően élőhelyéről  javaslatomra
bukovinai pásztorkutyaként írták be
a nemzetközi fajtajegyzékbe. Ez
volt kinológusként a kiemelkedő
szakmai sikerem. Kiemelem az
1971 és 1986 közötti időszakot.
Körzeti állatorvosként lovas kocsi-
val jártam a falvakat. A hivatalos
járgánytól eljutottunk a fogathajtó
bajnokságok szervezéséig. 1983-
ban nemzetközi fogathajtó bírói ké-
pesítést szereztem Magyar-
országon. Több kollégával és barát-
tal együtt elindítottuk a fogathajtó
sportot Romániában. Az első hiva-
talos versenyt 1986-ban Tófalván
szerveztük. Innen kiindulva fokoza-
tosan felépítettük a fogathajtó
sportot az országban. Büszke va-
gyok arra, hogy annak ellenére,
hogy az 1986-os induláskor a romá-
niai fogathajtás még nem volt a
sportág nemzetközi térképén, az
évek során eljutottunk oda, hogy az
elmúlt öt világbajnokságban az első
tíz nemzet között vagyunk. Sőt, a
három évvel ezelőtti világbajnoksá-
gon harminchét részt vevő nemzet-
ből az ötödikek lettünk, ami komoly
eredményt jelent az olyan évszáza-
dos fogathajtó hagyományokkal
rendelkező országokhoz viszo-
nyítva, mint Anglia, Hollandia, Né-
metország, és folytathatnám a
felsorolást. Díjugratásban még
távol állunk a sikerektől, hiszen leg-
utóbb Románia az 1936-os olim-
pián szerzett érmet ebben a
sportágban. Erre nem vagyok
büszke, de a többire igen.  

– Melyik (szerep)körben érezted
magad a legjobban? 

– Barátaim többször kérdezték
tőlem, hogy „te Ata, mit szeretsz a
legjobban: a kutyákat, a lovakat, a
vadászatot vagy a nőket?” Erre
mindig azt válaszoltam, hogy úgy
szeretek vadászni menni, hogy két
gyönyörű ló húzza a szánkót, egy
falka szép kutya kísérjen, és egy jó
nő üljön mellettem a bunda alatt.
Valamikor ez így volt... De ha va-
laki megismétli a kérdést, most is
ezt mondom... mindezeket így vál-
lalnám. 

„Nem akartam más lenni, mint erdélyi magyar”

Ata 70

Vajda György



Zsinórban a negyedik győzel-
mét tudta hozni Nyárádsze-
reda a Maros megyei
labdarúgó 4. liga hétközi, 23.
fordulójában, amikor Dicső-
szentmárton látogatott a
Nyárád Arénába.

Nyitott, közepes színvonalú
mérkőzést játszott a két csapat,
azonban a hazaiak bátrabb kezde-
ményezései eredményesebbnek bi-
zonyultak. Már közvetlenül az első
támadás után Vultur sarokrúgását
követően Dan a kapu mellé bólin-
tott, amire a vendégek csupán
Bilca erőtlen lövésével tudtak vá-
laszolni, aztán a vendégek kapusa,
Suciu remekelt, aki először Dan,
majd a betörő Saxon lövését védte.
Cotoară távoli lövése is elkerülte a
kaput, de a 16. percben már ponto-
sabb volt: egy közel 30 méteres lö-
véssel kirúgta a felső sarkot (1-0).
Aztán Suciu ismét védte Cîmpean

közeli lövését, de a 32. perceben
már tehetetlennnek bizonyult,
Szőcs passzából Dan gurított a
hosszú sarokba (2-0). Vultur lapos
lövését is védte Suciu, aztán a ven-
dégek kerültek helyzetbe, de Iclăn-
zan és Meghieşan lövései célt
tévesztettek, amire a házigazdák
újabb góllal válaszoltak: Vultur ér-
tékesített szünet előtt egy büntetőt
(3-0).

A második játékrész kezdetén

ismét a vendégek kapusa volt a
helyén Saxon lövésénél, majd a
dicsőiek merészebben léptek fel,
a középpályán túlra tolták a játé-
kot, aminek meg is lett az ered-
ménye, az 57. percben Mărginean
elszabadult a középpályán, és
meg sem állt, amíg a szeredaiak
hálójába nem gurította a lasztit

(3-1). Öt perc múlva ismét a ven-
dégek mozdultak meg, de Bilca 25
méteres lövése elkerülte a kaput,
amire a hazaiak rögtön kiléptek
térfelükről, s a következő percben
Saxon révén az eredményjelzőn is
megléptek (4-1), majd a következő
percben az egyedül maradt Dan
gurított a vendégek kapujába (5-1).
A hazai támadások méginkább
megsokasodtak, de a játékvezető
nem ítélt meg számukra egy vélt
büntetőt, majd Saxon közeli lövé-
sét is védte Suciu, míg az egyedül
kapura törő Dan a keresztléc fölé
küldte a labdát. A vendégek a 73.
percben Magyari révén szépítettek
(5-2), de az újrakezdés után a ha-
zaiak egy szép összjátéka után
Cîmpean visszaállította a gólkü-
lönbséget (6-2). A hajrában a haza-
iak ismét rákapcsoltak, de a frissen
beállt Fărcaş és az egyedül maradt
Saxon is kapu mellé küldte a pöty-
työst, mígnem a 87. percben az
egyedül kapura törő Fărcaş is beta-
lált, sőt két perc múlva duplázott is
(8-2), a végső sípszó előtt pedig
Vultur lövését védve Suciu meg-
akadályozta az újabb gólt.

Győzelmével Nyárádszereda
felzárkózott a tabella közepén, de
még hátravan néhány keményebb
mérkőzése a tavaszi idény végéig.

A múlt héten is két fordulót ren-
deztek a labdarúgó 4. ligában. A lis-
tavezető Marosvásárhelyi MSE a
hétközi fordulóban játék nélkül ju-
tott a három pont birtokába Mező-
méhes visszalépése következtében,
a hét végén pedig Nyárádtő ellen
gyűjtötte be az újabb győzelmet.
Eközben a követői közül csak Ma-
rosoroszfalu maradt hibátlan, Ma-
rosludas váratlanul 5-5-ös
döntetlenre játszott hazai pályán
Náznánfalvával, így újabb két pont-
tal maradt le az éllovassal szemben,
míg Szováta alulmaradt a Marosvá-
sárhelyi Gaz Metan otthonában.

Bár a Nyárádtő elleni találkozón
nagyon gyorsan betalált az MSE,
German helyezett lapos lövését kö-
vetően, az első veszélyesebb nyá-

rádtői támadás során Orban egyen-
lített. Ezután sokáig kínlódott a 
házigazda, hogy ismét átvegye a ve-
zetést. Bár az MSE lényegesen töb-

bet birtokolta a labdát, a bordó
mezes játékosok sokszor késleked-
tek a passzal, fölöslegesen cipelték
a játékszert, és ezzel megkönnyítet-
ték a nyárádtői védők dolgát. Brai-
nak nyílt volna óriási lehetősége
megszerezni a vezető gólt, de az
élesen beívelt szabadrúgást a kapu-
fára fejelte. A hatalmas mezőnyfö-
lény végül a 40. percben érett be,
amikor Ungur közelről a léc alá
vágta a labdát, szünetig pedig
Dudás növelte az előnyt, miután ki-
cselezte a kapust is, és besétált lab-
dástul a gólvonal mögé.

Ezek után a második félidőben
gyakorlatilag egykapuzás folyt,
aminek négyszer volt még kézzel-
fogható eredménye. A legszebb ta-
lálatot Dudás szerezte, az érdem
azonban több társáé, hiszen öt egyé-
rintéses passz után került az ötösre
berobbanó csatár elé a befejezésre
megérett labda.

A nagyarányú győzelem ellenére
Fehér Csaba, az MSE edzője nem
volt teljes mértékben elégedett: „Ez
már a második olyan mérkőzés,
amelyen visszalépünk a rúgott gól
után, nem tartjuk nyomás alatt az
ellenfelet” – mondta. Hozzátette
azonban, hogy a második félidőben
végre azt játszotta a csapata, amit
elvár.

A labdarúgó 4. ligában még hat
forduló van hátra a végéig, és ha azt

tekintjük, hogy az MSE egyszer
állni fog, akkor is legkevesebb öt
pont az előnye a második helyezett
Marosoroszfaluval szemben. Elmé-
letben tehát az éllovas még akár el
is veszíthet egy meccset, plusz egy
döntetlen is belefér. A hét végén
lesz a hátramaradt találkozók közül
a legnehezebbnek ígérkező az MSE
számára, amikor a Marosvásárhelyi
Atletickel játszik, idegenbelinek
számító meccsen.
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Két futballszakember is rosszul
lett az elmúlt héten: míg azonban a
Kolozsvári CFR vezetőedzője ki-
sebb vérnyomás-ingadozással meg-
úszta, a Manchester United
labdarúgócsapatának korábbi legen-
dás vezetőedzője, Sir Alex Fergu-
son agyvérzést kapott.

A labdarúgó 1. liga bajnoki címé-
ért harcban álló Kolozsvári CFR ve-
zetőedzőjének egészségi gondjáról
a klub menedzsere, Bogdan Mara
számolt be a szombat esti, USK
Craiova elleni mérkőzés után, ame-
lyet 1-0-ra nyert a Szamos-parti
város csapata, azonban a hosszabbí-
tás perceiben a vendégek büntető-
höz jutottak, az egyenlítési
lehetőséget azonban elpuskázták. A
feszült hajrá megtette hatását, a 

házigazdák szakvezetője, Dan Pet-
rescu egy órát feküdt az irodájában
a csapatorvos felügyelete alatt,
amíg lábra tudott állni. „Nagyon
sok minden összegyűlt az előző na-
pokban, bizonyára az is éreztette
hatását. A meccs végi események
pedig rátettek egy lapáttal” – ma-
gyarázta vasárnap Bogdan Mara.

Lényegesen rosszabb viszont az
agyvérzést szenvedett Sir Alex Fer-
guson állapota: a 76 éves skót szak-
emberen sürgősségi műtétet
hajtottak végre. A Manchester Uni-
ted közleménye szerint jól van, je-
lenleg intenzív osztályon kezelik,
hogy „optimalizálják” a felépülését.
Ferguson 2013 nyarán, több mint
26 év után távozott posztjáról, a
Vörös Ördögökkel 38 trófeát nyert.

Rosszul lett Dan Petrescu,
agyvérzést szenvedett 

Sir Alex Ferguson

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 4. liga, 24. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Nyárádtői Viitorul 7-1 
(3-1)
Marosvásárhely, Sziget utcai műgyepes pálya, 200 néző. Vezette: Răzvan Bucin
– Albu Bálint, Vlăduţ Gaşpar (mind Marosvásárhely). Ellenőr: Szántó Loránd (Ma-
rosvásárhely).
Gólszerzők: German (5.), Ungur (40., 87.), Dudás (43., 63.), Velichea (78., 89.) il-
letve Orban (12.).
Sárga lap: German (37.), illetve Cibi (35.), Kakasi (60.), László (61.), S. Chirilă
(74.).
MSE: Kristály (88. Strete) – Mihály, Silaghi, Brai (90. Nagy), Iernuţan, Ungur, Ger-
man (70. Totó), Moldován, Tamás, Dudás (78. Velichea), Ruja. 
Nyárádtő: S. Chirilă – I. Chirilă, Cr. Chirilă, László, Dogar, Drăghici, Kakasi, Orban,
Aldea, Cibi, Rus. 

Futballbajnoki eredmények
* 1. ligás rájátszás, felsőház, 8. forduló: Konstancai Viitorul – Gyurgyevói Astra
1-1, Kolozsvári CFR – USK Craiova 1-0. Az élcsoport: 1. CFR 44 pont, 2. FCSB
43, 3. Craiova 35.
* 1. ligás rájátszás, alsóház, 8. forduló: Temesvári Poli ACS – Voluntari FC 2-3,
Bukaresti Juventus – Botoşani FC 0-3. Az élcsoport: 1. Dinamo 35 pont, 2. Bo-
toşani 32, 3. Voluntari 24, 4. Sepsi OSK 23.
* 2. liga, 33. forduló: Zsilvásárhely – Miroslava 1-0, Arad – Suceava 8-1, Baloteşti
– Brăila 2-1, Szatmárnémeti – Nagyváradi Luceafărul 0-3 (hivatalból), Afumaţi –
Marosvásárhelyi ASA 3-0 (hivatalból), Călăraşi – Temesvári Ripensia 3-1, Nagy-
szeben – Piteşti 1-0, Temesvári Politehnica ASU – Snagov 1-0, Clinceni – Buka-
resti Metaloglobus 4-1. Az élcsoport: 1. Călăraşi 83 pont, 2. Nagyszeben 80, 3.
Târgovişte 65.
* 3. liga, I. csoport, 26. forduló: Székelyudvarhely – Csíkszereda 0-3, Galaci Me-
talosport – Paşcani 0-3 (hivatalból), Darabani – Valea Mărului 3-0 (hivatalból),
Rădăuţi – Kézdivásárhely 5-1, Focşani – Románvásár 2-1, Galaci Oţelul – Barca-
rozsnyó 2-0, Szászhermány – Lieşti 5-2. Bákó szabadnapos volt. Az állás: 1. Bákó
58 pont, 2. Oţelul 56, 3. Csíkszereda 54, ...10. Kézdivásárhely 30, ...12. Székely-
udvarhely 29.
* 3. liga, V. csoport, 26. forduló: Magyarigen – Felek 1-1, Kolozsvári Sănătatea –
Radnót 7-1, Kolozsvári CFR II – Magyargáld 4-1, Vidombák – Gyulafehérvár 0-3
(hivatalból), Tasnád – Lénárdfalva 0-1, Dés – Szászrégeni Lendület 2-1, Kolozs-
vári U – Medgyesi Gaz Metan 7-0. Az állás: 1. Kolozsvári U 62 pont, 2. Lénárdfalva
49, 3. Magyarigen 48.

Újabb akadályon jutott túl az MSE

Nyolcat lőtt Nyárádszereda

Gligor Róbert László

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga 23. fordulójában a következő eredmények születtek: Maroslu-
das – Náznánfalva 5-5, Nagysármás – Kutyfalva 2-1, Marosvásárhelyi Gaz Metan
– Szováta 2-1, Nyárádszereda – Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor 8-2, Mezőmé-
hes – Marosvásárhelyi MSE 0-3 (hivatalból), Nyárádtő – Dános 4-3, Marosvásár-
helyi Atletic – Ákosfalva 4-0. Marosoroszfalu állt.
A 24. forduló eredményei: Kutyfalva – Marosludas 1-2, Szováta – Nagysármás 3-
0, Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor – Marosvásárhelyi Gaz Metan 2-1, Maros-
oroszfalu – Nyárádszereda 1-0, Dános – Marosvásárhelyi Atletic 0-5,
Marosvásárhelyi MSE – Nyárádtő 7-1, Náznánfalva – Mezőméhes 3-0 (hivatalból).
Ákosfalva állt.

Jegyzőkönyv
Maros megyei labdarúgó 4. liga, 23. forduló: Nyárádszereda SK – Dicsőszent-
mártoni Egyesülés 8-2 (3-0)
Nyárádszereda, Nyárád Aréna, mintegy 40 néző. Vezette: Andrei Florin (Maros-
vásárhely), Săplăcan Călin, Schuller Szilárd (mindketten Szászrégenből), el-
lenőr: Sütő János (Marosvásárhely).
Sárga lap: Nicoară.
Gólszerzők: Cotoară (16.), Dan (32., 64., ), Vultur (43.), Saxon (63.), Cîmpean
(74.), Fărcaş (87., 89.) illetve Mărginean (57.), Magyari (73.).
Nyárádszereda: Chiselciuc – Negru (65. Somodi), Arion, Cioban, Vultur, Saxon,
Rad, Cotoară, Szőcs, Dan (72. Fărcaş), Cîmpean.
Dicsőszentmárton: Suciu – Nicoară, Marian, Morar, Magyari, Iclănzan, Meghie-
şan, Gerasciuc, Mărginean, Oltean, Bilca.

Egyre csak potyogtak a gólok a vendégek kapujába. Fotó: Gligor Róbert László

1042.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Korán vezetést szerzett a marosvásárhelyi együttes. Fotó: az MSE közösségi oldala

Ranglista

1. MSE                          23 19 4 0 105-22 61
2. Marosoroszfalu       22 17 2 3 83-27 53
3. Marosludas              22 16 3 3 71-22 51
4. Szováta                    22 15 2 5 64-37 47
5. Gaz Metan                23 12 5 6 56-36 41
6. Atletic                       22 11 5 6 59-27 38
7. Nyárádtő                  22 10 4 8 62-48 34
8. Nyárádszereda        23 10 3 10 63-51 33
9. Dicsőszentmárton   22 7 4 11 41-64 25
10. Ákosfalva               22 6 5 11 33-39 23
11. Náznánfalva           23 6 3 14 40-69 21
12. Nagysármás          23 4 4 15 34-94 16
13. Kutyfalva                22 4 2 16 43-85 14
14. Mezőméhes           22 4 0 18 22-73 12
15. Dános                     23 3 2 18 33-115 11
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Döntőben a Liverpool, 7-6-os összesítéssel
A Liverpool idegenben 4-2-re ki-

kapott az AS Romától a Bajnokok
Ligája elődöntőjében, de 7-6-os
összesítéssel bejutott a fináléba. Az
angoloknak ez az első vereségük a
jelenlegi BL-szezonban.

A várakozásoknak megfelelően
a háromgólos hátrányban lévő AS
Roma kezdte jobban a mérkőzést
abban a reményben, hogy az FC
Barcelona elleni negyeddöntő után
ismét sikerül megfordítania a pár-
harcot ilyen tetemes hátrányból.
Gyorsan lehűtötte a római publiku-
mot azonban, hogy az első valami-
revaló angol akció végén Mane
nem hibázta el a helyzetét. Ez volt
az első találat, amelyet a Farkasok
hazai pályán kaptak ebben a BL-
szezonban, az előző öt meccsüket
összesítve 8-0-s gólkülönbséggel
zárták.

A kissé kedveszegett hazaiaknak
az adta vissza a hitét, hogy egy nem
mindennapi öngóllal érkezett az
egyenlítés, ugyanis a felszabadítani
igyekvő Lovren épp Milner fejét ta-
lálta telibe, ahonnan a jobb sarokba
pattant a labda. Ezt követően 
megint lelkesebben futballozott az
olasz együttes, kapufáig jutott,
gólig nem – ellentétben a Liver-
poollal, amely Wijnaldum fejesgól-
jával használta ki a rosszul helyez-
kedő hazai védők hibáját.

A folytatásban is a rómaiak irá-
nyítottak, előbb tévesen beintett les
miatt nem kaptak büntetőt, majd
percekkel később Dzeko egyenlí-
tett. Az egyre jobban rohamozó
Farkasok néhány kihagyott helyzet
és Karius-védés után másodjára

sem kaptak meg egy jogos bünte-
tőt, pedig a bevetődő Alexander-
Arnold kézzel hárította
El-Shaarawy kapuba tartó lövését.
Ezt követően is záporoztak a lövé-
sek a liverpooli kapura, de ezek
többnyire célt tévesztettek. A hajrá-
ban aztán Nainggolan lőtt egy ha-
talmas gólt, amely a jobb kapufáról

pattant a hálóba, majd a hosszabbí-
tásban 11-esből is betalált a belga
középpályás, de ez sem fenyegette
az angolok továbbjutását a Liver-
pool 100. BL-meccsén.

A május 26-i kijevi döntőben az
elmúlt két alkalommal győztes
Real Madrid lesz az FC Liverpool
ellenfele.

Radja Nainggolan bődületes gólt lőtt a hajrában, majd a hosszabbításban 11-esből is beta-
lált, de ez sem fenyegette az angol továbbjutást a Liverpool 100. BL-meccsén

Klopp: A döntőben égni fog bennünk a tűz
A Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp azt ígéri: csapatában égni

fog a tűz a Bajnokok Ligája fináléjában. A német szakember az AS
Romával szemben az elődöntőből szerdán kivívott továbbjutás után
arról beszélt, a május 26-i, kijevi döntőben a tapasztalat nem mellettük
szól majd, ennek ellenére mindent el fognak követni a győzelemért.

A Real Madrid keretének nyolcvan százaléka ott volt az összes dön-
tőben, amelybe az utóbbi időben bejutottak. Egyetlen csapat sem ruti-
nosabb náluk – utalt a szakvezető arra, hogy a madridiak sorozatban
harmadik, az elmúlt öt évet tekintve pedig a negyedik döntőjükre ké-
szülnek.

„Liverpoolban az emberek az utcán nem állítanak meg azért, hogy
megköszönjék, bejuttattam kedvenc csapatukat a döntőbe. Azért nem
osztanak trófeát, az ezüstérmeket pedig nem rakják ki a vitrinbe” –
tette hozzá Klopp annak kapcsán, hogy a Mersey-partiak hat éve nem
nyertek egyetlen címet sem. Azóta – már a német tréner vezetésével –
2016-ban Ligakupa-döntőt és Európa-liga-finálét játszhattak, de mind-
kettőben alulmaradtak.

Az AS Roma elleni visszavágóról úgy vélekedett, szerencsések vol-
tak, hogy egy kicsit meg tudtak őrizni a hazai pályán szerzett 5-2-es
előnyükből, mert ezúttal nem játszottak olyan jól, ahogy tudnak. Klopp
elsősorban csapata védekezését kritizálta.

Kollégája, Eusebio di Francesco játékosai küzdőszellemét dicsérte
a 4-2-re megnyert visszavágó után. „Ebben az évben valami igazán
nagyszerű dolgot vittünk véghez, s bár most még kicsit dühös vagyok,
nem tudom, ennél hogyan tehettünk volna többet” – nyilatkozott az
olasz edző. Hozzátette, sokkal több ilyen mérkőzésre és párharcra
lenne szükség. „Sajnálom a szurkolóinkat, hogy nem tudtunk nekik
ennél nagyobb csodát nyújtani” – fogalmazott.

Jegyzőkönyv
Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó: AS Roma (olasz) – FC

Liverpool (angol) 4-2 (1-2). Továbbjutott: az FC Liverpool, 7-6-os
összesítéssel.

Róma, Olimpiai Stadion, 61.889 néző, vezette: Damir Skomina
(szlovén).

Gólszerzők: Milner (15., öngól), Dzeko (52.), Nainggolan (86.,
94., utóbbit 11-esből), illetve Mane (9.), Wijnaldum (26.).

Sárga lap: Florenzi (76.), Manolasz (84.), illetve Lovren (44.),
Robertson (84.), Solanke (90.).

AS Roma: Alisson – Florenzi, Manolasz, Fazio, Kolarov – Pel-
legrini (53. Under), De Rossi (69. Gonalons), Nainggolan –
Schick, Dzeko, El-Shaarawy (75. Antonucci).

FC Liverpool: Karius – Alexander-Arnold (92. Clyne), van Dijk,
Lovren, Robertson – Wijnaldum, Henderson, Milner – Szalah, Fir-
mino (87. Solanke), Mane (83. Klavan).

Olympique Marseille – 
Atlético Madrid döntő lesz 

az Európa-ligában
Az Olympique Marseille lesz az Atlético Madrid ellenfele a

labdarúgó-Európa-liga döntőjében.
A francia csapat ugyan az elődöntő csütörtök esti visszavágó-

ján eltékozolta az első, hazai meccsen megszerzett kétgólos elő-
nyét a Salzburg otthonában, de a hosszabbítás hajrájában egy
szöglet után sikerült betalálnia, így végül mégis kiharcolta a to-
vábbjutást.

Az OM félig-meddig hazai pályán játszhatja majd a finálét,
amelyre május 16-án Lyonban kerül sor.

Eredmények, elődöntő, visszavágók:
* RB Salzburg (osztrák) – Olympique Marseille (francia) 2-1

(0-0, 2-0, 2-0) – hosszabbítás után. Továbbjutott: az Olympique
Marseille, 3-2-es összesítéssel.

Gólszerzők: Haidara (53.), Sarr (65 – öngól), illetve Rolando
(116.).

Kiállítva: Haidara (119.).
* Atlético Madrid (spanyol) – Arsenal (angol) 1-0 (1-0). To-

vábbjutott: az Atlético Madrid, 2-1-es összesítéssel.
Gólszerző: D. Costa (45+2.).

Nem ülhet kispadra az EL-döntőn sem
az Atlético edzője

Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője négy-
meccses eltiltást kapott az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) fegyelmi bizottságától, így nem ülhet kispadra az Eu-
rópa-liga május 16-i lyoni döntőjén. A spanyol együttes tré-
nere az Arsenal elleni elődöntő első mérkőzésén inzultálta az
egyik játékvezetőt, ezért 10 ezer eurós büntetést is kell fizet-
nie. Az eltiltásból egy találkozót már letöltött Simeone a pár-
harc csütörtöki visszavágóján, amelyet a lelátóról tekintett
meg.

Az UEFA fegyelmi testülete az Atléticóra szintén 10 ezer
eurós bírságot szabott ki, mivel az együttes szurkolói tárgya-
kat dobáltak a pályára.

Mini-világbajnokságot tervez a FIFA
Kétévente újabb tornával gazdagodna a nemzetközi

futballélet, amennyiben valósággá válik a FIFA legújabb
terve. A szervezet egyfajta mini-világbajnokság létreho-
zását tervezi, amelyet egy ismeretlen befektető 25 milli-
árd dollárral támogatna.

A Washington Post szerint a hírről Gianni Infantino
elnök márciusban tájékoztatta a FIFA vezető testületét,
hogy egy nemzetközi konzorcium 12 év alatt legalább 25
milliárd dollár garantált bevételt vállalna két új verseny-
sorozatért. Az egyik az európai Nemzetek Ligája mintá-
jára kétéves ciklusonként mintegy mini-
világbajnokságként működve foglalkoztatná a világ több
mint 200 válogatottját. A másik a klubvilágbajnokság
rendszerét reformálná meg: a jelenlegi évente megrende-
zett hétcsapatos verseny helyett egy négyévente megren-
dezendő, 24 csapatos elit klubtornát ígérne.

A Nemzetek Ligája alapgondolatát az UEFA dolgozta
ki a barátságos (felkészülési) mérkőzések helyett, az eu-
rópai változat idén szeptemberben kezdődik el. A világ-
méretűre bővítendő esemény hét, földrajzi alapú divízió
selejtezőjével kezdődne, és végül egy nyolccsapatos mi-
nitorna jelentené a globális liga csúcspontját. A szuper-
döntőben az öreg kontinenst három, Dél-Amerikát két
válogatott képviselné. A tervek szerint 2021-től indulna
be a sorozat, amelynek nyolcas döntőjét a páratlan évek
októberében vagy novemberében rendeznék meg.

A végső győztes 75 millió dollárral gazdagodna, amely
több mint a duplája annak, mint amit a német nemzeti csa-
pat kapott a 2014-es világbajnoki címért, de az idei vb-
győztes is csupán 38 millió dollárral gazdagodik.

Az új versenyek nem veszélyeztetik a klasszikus világ-
bajnokság jövőjét, amelyet 2026-tól 32-ről 48 csapatosra
bővítenek, de Infantino szerint az új torna „elmélyítené a
szurkolók és a labdarúgás közötti kapcsolatot”.

Ha elfogadják a változtatásokat, az a Konföderációs
Kupa végét jelentheti. A FIFA úgy tervezi, hogy azt a ver-
senyt a nemzetközi naptárban a kibővített klubvilágbaj-
nokság válthatja fel. A tornát négyévente rendeznék meg,
mindegyik kontinensről szerepelnének klubok, de a leg-
több (a tervek szerint 12) Európából érkezne.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke, Gianni Infantino márciusban
tájékoztatta a FIFA vezető testületét, hogy egy nemzetközi konzorcium
12 év alatt legalább 25 milliárd dollár garantált bevételt vállalna két új
versenysorozatért

Új szabályokat tesztelnek – 
vége az időhúzós cseréknek?

Új szabályok bevezetését tervezi a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség (FIFA) – erről a szervezet főtit-
kárhelyettese, Zvonimir Boban nyilatkozott. A 49
éves sportvezető a Sport Bildnek elmondta: a három
változtatást egyelőre ifjúsági mérkőzéseken tesztelik.

„Eddig az edzőket és a szakmai stáb tagjait azonnal
elküldték a kispadtól, ha fegyelmezetlenek voltak,
mostantól viszont sárga lappal figyelmeztethetik őket,
hogy kontrollálják a viselkedésüket” – mondta a ko-
rábbi jugoszláv és horvát válogatott játékos.

Boban elárulta, hogy a jövőben az öt és felesről el-
végzett kirúgásnál a labdának már nem kell elhagynia
a tizenhatos vonalát, hogy játékba kerüljön, illetve a
lecserélt játékosok bárhol elhagyhatják a pályát, nem
kell a kispadokhoz menniük.

„A lecserélt játékos gyakran túl lassan ment le a
pályáról, ami időhúzásra adott lehetőséget, az ellenfél
szurkolóit pedig felbosszantotta” – közölte a főtitkár-
helyettes. Hozzátette: a játékvezető az új szabály ér-
telmében elrendelheti, hogy a lecserélt labdarúgó a
pálya bármely részén elhagyja a játékteret.

Nagyon ódzkodnak az európai ligák
attól, hogy 48 csapatos legyen 

a következő focivébé
Az európai ligák nem támogatják, hogy már a 2022-

es katari világbajnokságon 48 csapat szerepeljen. „A
versenynaptárunkkal még nem állunk készen arra, hogy
már 2022-ben nőjön a létszám” – mondta a tömörülés
vezetője, Lars-Christer Olsson.

„Korábban már rugalmasak voltunk, és hozzájárul-
tunk, hogy télen legyen a torna, és elfogadtuk az idő-
pontot” – tette hozzá a svéd sportdiplomata, aki tagja az
európai szövetség végrehajtó bizottságának is.

A katari vb-t 2022. november 21. és december 18. kö-
zött rendezik meg.

A nemzetközi szövetség (FIFA) tavaly januárban ha-
tározott arról, hogy a vb mezőnyét a 2026-os tornától
32-ről 48 csapatosra bővíti. A dél-amerikai szövetség
azonban a közelmúltban azt javasolta, hogy a módosítás
már a 2022-es vb-n lépjen életbe.



Hosszú évek óta marosvásárhe-
lyi csapat nélkül kezdődött a férfi-
kosárlabda-bajnokság rájátszása.
Marosvásárhelyi edző és játékosok
azonban maradtak a sorozatban, hi-
szen Szászgáspár Barnabás a kis-
padról, Sánta Szabolcs és Kilyén
Örs pedig a pályáról segítik Piteşti
csapatát, ahol az a Jonathan Person
is játszik, aki a szezont ugyancsak
az időközben megszűnt Maros KK
színeiben kezdte. Ilyen körülmé-
nyek között talán megbocsátható a
marosvásárhelyi szurkolóknak,
hogy icipicit, legalább ebben a baj-
nokságban, Piteşti-nek szurkolnak.
Ha pedig ezt teszik, volt okuk egy
kis örömre a rájátszás elején, hi-
szen a csapat semlegesíteni tudta a
lényegesen esélyesebbnek tartott
Nagyvárad pályaelőnyét, amelyet
az első mérkőzésen 66:62-re legyő-
zött a Körös-parti Antonio Alexe
sportcsarnokban. Igaz, két nappal
később a nagyváradiak 30 pontot
vertek Piteşti-re, azonban a két kö-
vetkező mérkőzést a sorozatból Pi-
teşti-en rendezik.

Ugyancsak kiegyensúlyozott a
sorozat a CSM Steaua és Temesvár
között, ahol viszont fordított volt a
győzelmek sorrendje, a vendég te-

mesváriak a második találkozón
tudtak nyerni. Az alapszakasz első
két helyén végzett alakulatnak vi-
szont, úgy tűnik, a legkisebb ne-
hézséget sem okoz az elődöntőbe
jutás, az eddig látottak-tapasztaltak
alapján Kolozsvár és Nagyszeben

söpréssel kerülhet a legjobb négy
közé. A három győzelemig tartó
negyeddöntő-sorozatok kedden és
szerdán, majd csütörtökön és pén-
teken folytatódnak, ezúttal az alap-
szakaszt gyengébb helyen végzett
csapatok otthonában.

A listavezető Ferencváros gól
nélküli döntetlent játszott a
második helyezett Videoton-
nal a felcsúti Pancho Aréná-
ban a labdarúgó OTP Bank
Liga 29. fordulójában. A fővá-
rosi csapat ezzel továbbra is
egy ponttal vezeti a bajnok-
ságot a Videoton előtt.

Fantasztikus hangulatban kezdő-
dött az „aranyrangadó”, ám három
perc múlva már síri csend honolt a
stadionban, mert Julian Koch egy
beadást követően eszméletlenül te-
rült el a gyepen, miután ütközött
Kovácsik Ádámmal, a hazaiak ka-
pusával. A német játékost mentővel
vitték kórházba.

A vezetés megszerzéséhez a Fe-
rencváros járt közelebb: a saját ka-
pujától a labdával villámgyorsan
meginduló Paintsilt óriási helyzet-
ben, gyanús körülmények között
rántotta vissza Pátkai a büntetőte-
rületen belül, ám a ghánai játékos
nem esett el, hanem lőtt, de Ková-
csik védett. A rendkívül feszült,
ideges légkörben sokáig nem ala-
kult ki folyamatos játék, majd a
vendégek nyugodtak meg előbb. A
29. percben egy formás támadás
végén Varga Roland két lépésről
nem tudott a hazaiak kapujába lőni.
A 43. percben Varga volt ismét a fő-
szereplő: szabadrúgása nyomán a
labda súrolta a felső lécet. A Vide-
otont a kapusa tartotta meccsben,
hiszen Varga tízméteres bombáját a
felső sarokból piszkálta ki a hos-
szabbítás negyedik percében.

Fordulást követően „életjeleket”
mutatott a fehérvári csapat is: Sce-
povic jó helyzetből kapu fölé
emelt, majd nem sokkal később
alig maradt le egy beadásról. A 66.
percben Paintsil óriási helyzeténél
ismét Kovácsik védett bravúrral. A
folytatás kiegyenlített játékot ho-
zott, az iram pedig alábbhagyott.
Úgy tűnt, a Ferencváros megelég-
szik a számára jobb döntetlennel, a
Videotonban pedig nem volt elég
erő és lendület a gólhoz. A végén
még Gorriarán és Lazovic is meg-
kapta második sárgáját, így előbb
mehettek zuhanyozni.

A Videoton 47 bajnoki mérkőzés
után először nem szerzett hazai pá-
lyán legalább egy találatot. Leg-
utóbb, 2015 júliusában a Haladás
utazhatott haza kapott gól nélkül.

Nem tudta érvényesíteni az első
esélyét a közvetlen kiesés elkerülé-
sére a Marosvásárhelyi City’us te-
remlabdarúgó-csapata, amely a
hazai sikert követően kikapott az
első sepsiszentgyörgyi mérkőzésen
a házigazda Sepsi Futsaltól, így a
sorozat két mérkőzés után 1-1-re
áll. A biztos kiesésről a két csapat
közötti, lapzárta után játszott talál-
kozó döntött: a sepsiszentgyörgyi
Szabó Kati csarnokban rendezett ta-
lálkozó vesztese az ősszel a 2. ligá-
ban szerepel, míg a győztesnek
megadatik a pótselejtező esélye a 2.
liga második helyezettje ellen.

A nagy tét ellenére elég lagyma-
tag találkozót láthatott a sorozat
második mérkőzésén a kisszámú
néző a Szabó Kati csarnokban. A
házigazdák esélyét ezúttal Tompa

Csabának hívták. A játékos nem lé-
pett pályára a marosvásárhely talál-
kozón, most viszont öt gólt lőtt, és
meghatározó szerepe volt a ház-
igazdák sikerében. Az első gólt is ő
szerezte, már a 3. percben, amire
szünetig Boroş válaszolt egy távoli
lövéssel. 

Újrakezdés után megint Tompa,
majd Bocz használt ki két védelmi
megingást. Erre a City’us még vá-
laszolni tudott Küsmödi két talála-
tával, azonban az egyenlítés után
néhány másodperccel Tompa ismét
vezetéshez juttatta csapatát, majd
Papp is betalált. 5-3-nál vészkapu-
sos taktikára váltott a City’us, de
Tompa egy perc alatt kétszer is be-
vette az ideiglenesen Küsmödi által
védett kaput. A végét Iszlai és
Togan góljai tették szorosabbá, de a
fordításhoz már nem volt erő a
City’usban.
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Bálint Zsombor

Sánta Szabolcs (b) és Kilyén Örs (j2) a pályáról segítik Piteşti csapatát, amelyben ott van az
idényt a Maros KK-nál kezdő Jonathan Person, míg a kispadról Szászgáspár Barnabás irányít.

Fotó: a Nagyváradi CSM CSU közösségi oldala

Ranglista

1. Ferencváros 29 17 9 3 60-26 60
2. Videoton 29 17 8 4 56-26 59
3. Újpest 29 10 12 7 37-35 42
4. Paks 29 11 9 9 42-43 42
5. Debrecen 29 11 7 11 49-39 40
6. Honvéd 29 11 7 11 44-48 40
7. Puskás Akadémia 29 9 9 11 37-43 36
8. Szombathely 29 10 4 15 33-45 34
9. Mezőkövesd 29 7 10 12 32-49 31
10. Diósgyőr 29 8 6 15 40-46 30
11. Vasas 29 8 6 15 35-54 30
12. Balmazújváros 29 6 11 12 31-42 29

A ferencvárosi Fontes Fernando Gorriaran (b) és a fehérvári Juhász Roland a labdarúgó OTP
Bank Liga 29. fordulójában játszott Videoton FC – Ferencváros mérkőzésen a felcsúti Pancho
Arénában 2018. május 5-én.                                                                MTI Fotó: Kovács Tamás

Lapzárta után dőlt el 
a City’us sorsa

Az elmúlt hétvégi erdőszent-
györgyi városnapok szervezői
a sportkedvelőkre is gondol-
tak, számukra is többféle
programot ajánlottak.

Szombaton reggel kezdődött a
Szent György-kupa elnevezésű má-
sodik asztalitenisz-bajnokság. A ta-
valy megrendezett első torna
visszajelzései jók voltak, idén is
többen érdeklődtek iránta, végül a
tavalyinál többen, 22 személy neve-
zett be Parajdtól Kerelőszentpálig,
így most négy asztalnál játszhatták
mérkőzéseiket.

Losonczi Dénes szervező tájé-
koztatásának megfelelően a több
mint háromórás torna végén a kö-
vetkező versenyzők érték el a leg-
jobb eredményeket:

* kezdők: 1. Kovács Tihamér
(Havadtő), 2. Pop Florin, 3. László
Béla (utóbbi kettő Erdőszent-
györgyről);

* haladók: Polocka István (Erdő-
szentgyörgy), 2. Farkas Bence (Ma-
rosvásárhely), 3. Kincses József
(Parajd).

A verseny megnyitóján Csibi At-
tila Zoltán polgármester elmondta:
a tavaly és idén megszervezett ver-
senyek hozadéka az, hogy hamaro-
san elkezdődik az asztalitenisz
oktatása a gyerekek számára is, és
ha a jövőben megépül a sportcsar-
nok, akkor majd sokkal színvonala-
sabb tornákat is szervezhetnek.

Szombat délután a négykerekű
terepmotorok kedvelőit várták néze-
lődni: a Quad Cross Küküllő mente
csoport idén is bemutatót szervezett.
A csoport vezetője, Barabási Attila

Csaba lapunknak elmondta: a tava-
lyi hasonló rendezvényük sikere
után megnőtt az érdeklődés a város-
ban a sport iránt, így nagyon sokan
kilátogattak a tavaly megépített
krosszpályához, amelyet a szerve-
zők idén bővítettek. A bemutató
után a 45 személyt és 35 járművet
felvonultató csoport átvonult a tele-
pülésen, és megkerülte a bözödújfa-
lusi tavat is, de nem zavarta a
majálisozókat, pihenőket. Barabási
azt is elmondta: ezekkel a bemuta-
tókkal egyrészt az a cél, hogy meg-
mutassák az érdeklődőknek, mit
tud(hat) egy motoros és járműve,
másrészt nevelő jellege is van, arra
hívja fel a figyelmet, hogy sokkal
jobb, ha szervezett körülmények
között – és nem egyénileg – űzik ezt
a sportot. Különben a csoport csak
a szervezett bemutatókat és túrákat
támogatja, és ezek során figyel a
környezetre és a lakosságra is.
Többféle társadalmi csoportból
származó személyek és fiatalok is
vannak közöttük, ezért egyes moto-
rosokat nevelni kell ez irányban (is)
– jegyezte meg. Idén ez volt a cso-
port első hivatalos megnyilvánu-
lása, de a következő időszakban
falu- és városnapokon is tartanának
bemutatókat, a nyár folyamán pedig
a hármasfalusi Farkas-tanyán szer-
veznek háromnapos tábort a tagok-
nak. 

Vasárnap délelőtt kispályás lab-
darúgótornát rendeztek, amelyre a
testvértelepülési küldöttségek kirán-
dulása miatt végül csak három csa-
pat nevezett be: az önkormányzat
munkatársai, a helyi tanácsosok és
az öregfiúk, a körmérkőzesek során
pedig ugyanez lett a helyezési sor-
rend is – értesültünk Bobocescu
Zsolt Ciprian szervezőtől.

Városnapi sportrendezvények
Erdőszentgyörgyön

Eredményjelző
A magyar labdarúgó NB I 29. fordulójának eredményei: Diósgyőr – Mezőkövesd
0-1, Szombathelyi Haladás – Puskás Akadémia 3-2, Budapest Honvéd – Debre-
ceni VSC 1-3, Vasas – Paks 0-1, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Újpest 1-1, Vide-
oton – Ferencváros 0-0.

Eredményjelző
A rájátszás első körének első két mérkőzésén: Kolozsvári U – Galaci Phoenix
98:69 és 78:64 (2-0), Nagyszebeni CSU – SCM U Craiova 86:73 és 82:75 (2-0),
Nagyváradi CSM CSU – BCM U FC Argeş Piteşti 62:66 és 88:58 (1-1), Bukaresti
CSM Steaua – Temesvári SCM 89:67 és 69:74 (1-1).

Jegyzőkönyv
OTP Bank Liga, 29. forduló: Videoton FC – Ferencvárosi TC 0-0
Felcsút, 3474 néző, vezette: Bognár T.
Sárga lap: Nikolov (13.), Huszti (16.), Lazovic (58., 94.), Juhász R. (65.), Nego
(83.), illetve Paintsil (51.), Gorriarán (77., 92.), Pedroso (79.), Böde (89.).
Kiállítva: Lazovic (94.), illetve Gorriarán (92.).
Videoton FC: Kovácsik – Nego, Juhász R., Vinícius, Stopira – Pátkai, Hadzic, Ni-
kolov (56. Fiola), Huszti (71. Kovács I.) – Lazovic, S. Scepovic.
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Otigba (86. Batik), Blazic, Koch (7. Varga R.),
Botka (60. Pedroso) – Nagy D., Spirovski, Gorriarán, Paintsil – Böde.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 2. kör, 2. menet: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi Futsal – Marosvásárhelyi City’us 7-5 (1-1)
Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati sportcsarnok. Vezette: Vlad Ciobanu (Jászvásár),
Bogdan Hanceariuc (Jászvásár). Tartalék: Răzvan Dincuţă (Ploieşti). Ellenőr: Ma-
rius Năstasă (Karácsonkő).
Gólszerzők: Tompa (3., 22., 30., 36., 36.), Bocz (24.), Papp (34.), illetve Boroş (8.).
Küsmödi (26., 29.), Iszlai (37.), Togan (38.).
Sepsi Futsal: Kisgyörgy – Bende, Bocz, Tompa, Veress, Nagy, Neagoe, Boér,
Jankó, Farkas, Papp.
City’us: Coman – Pop, Küsmödi, Dobai, Boroş, Togan, Kiss, Luduşan, Iszlai.

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga felsőházi rájátszásának 5. fordulójában a következő ered-
mények születtek:
* 1. csoport: Jászvásári CSM Politehnica – Temesvári Informatica 1-7;
* 2. csoport: Dunărea Călăraşi – Székelyudvarhelyi FK 7-2.
A teremlabdarúgó 1. liga alsóházi rájátszása 2. körének 2. mérkőzésén: Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi Futsal – Marosvásárhelyi City’us 7-5.

Apró „marosvásárhelyi” siker 
a kosárlabda-bajnokság rájátszásában

Bálint Zsombor

Nem született gól a rangadón

Gligor Róbert László
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Marosbogáton Barta László pol-
gármester hagyományos far-
mon neveli a sertéseket.
Kizárólag gabonával, zöldta-
karmánnyal tartja az álla-
tokat, tápok adagolása nélkül,
úgy, ahogyan azt a háztáji
gazdaságokban tették, teszik
ma is a gazdák. 

– Hét hónap alatt 120-140 kilósra
nőnek a sertések, anélkül hogy
tápot kapnának. A landrace és a pi-
etrain fajták váltak be a legjobban.
A tartásuk előnyös, a hús és sza-
lonna feldolgozásából származó ter-
mékek is jó minőségűek – mondja
a gazda. 

A farm állományában minden ge-
nerációból van, az egyhetes malac-
tól a süldőkig, a vágni való sertéstől
a kocákig. Persze, a leglátványosab-
bak a rózsaszínű kicsi malacok,
amelyek a kocán csüngve versenge-
nek az elsőbbségért. Egy másik cso-
port, az egyhetesek, a lámpafény
melegénél összebújva „sütkérez-
tek”. A süldők frissen kaszált zöldet
kaptak, s jóízűen csámcsogva
uzsonnáztak. 

–Az elmúlt télen élősúlyban 10
lej/kg-ért vásárolták a sertést, ami
azt jelenti, hogy a gazdák 2000 lejt
kaptak egy 200 kilós disznóért.
Annak, aki a sertést megvásárolja,

nagy ez az összeg, de a termelőnek
minimális haszna van belőle. Ebből
kiindulva döntöttem úgy, hogy fel-
dolgozva értékesítjük az állatokat.
Egy sertésből kb. 12-14 darab 2,5
kilogrammos szalonnatábla lesz. Ha
ezeket és a két hátsó sonkát füs-
tölve, érlelve értékesítjük, már meg-
kaptuk azt az árat, amennyiért az
élő sertést értékesítettük volna.
Ezenkívül van még a hús, az első
combok, a karaj, az oldalas, a lábak,
a fej – ezeket is feldolgozzuk. Kol-
bászt, disznófősajtot, házi szalámit
készítünk. Mindent hagyományos
módon, saját kezűleg, ahogyan a

szülőktől tanultuk – fogalmazott
Barta László.
Minőség kell!

A házi feldolgozású termékek
egyre népszerűbbek. A fogyasztók
inkább ezeket kedvelik, hiszen nem
tartalmaznak adalékokat, színezé-
keket, ízfokozókat, állagjavítókat és
így tovább. A sertéseket a háztáji
gazdaságban vágják le, dolgozzák
fel és füstölik meg. Az itt előállított
szalonnával négy éve részt vesznek
a kolozsvári Slana Festen, ahol a
hagyományos termék kiválósági
díját nyerték el. 

– Azóta nőtt meg a bogáti sza-
lonna népszerűsége, nagyon keresik
a szalonnánkat, amit nem is kell vá-
sárokra szállítanunk, mert elviszik
itthonról, akárcsak a kolbászt és a
szalámit. Érkeznek a megrendelé-
sek, télen 40-50 disznót vágunk le,
amit magánszemélyek feldolgozva
visznek el – mondta Barta Ioana,
aki derekasan kiveszi részét férje
mellett a munkában, főként a sertés-
hús feldolgozásában. 

Aztán előkerülnek az oklevelek,
a minősítések, amit büszkén mutat
a polgármester. Nem csoda, hiszen
kemény munka eredménye!

Díjnyertes szalonna 
A hagyományos termékek 

diadala

Barta László polgármester hagyományosan neveli a sertéseket                Fotó: Nagy Tibor

Szombaton délután megér-
kezett Chicagóba a LOT len-
gyel légitársaság első járata
Budapestről.

Az első közvetlen járat a város
O’Hare nemzetközi repülőterén
szinte egy időben szállt le azzal a
felvonulással, amelyet a lengyel al-
kotmány ünnepe alkalmából ren-
deztek Chicago utcáin. A lengyel
légitársaságnak az ünnepi parádén
részt vevő karavánautóján magyar
trikolór is lobogott, s a felvonulá-
son – a LOT vezetői mellett – részt
vett Bencsik Zita chicagói magyar
főkonzul, valamint a helyi magyar
szervezetek sok tagja. A magyarok
részt vettek a repülőtér járatnyitó
ceremóniáján is, amelynek kereté-
ben egyebek között a szokásos víz-
ágyús locsolással köszöntötték az

„újonc”, vagyis a légikikötőbe elő-
ször érkező gépet. A repülőtéren
megtartott járatnyitó ünnepségen a
LOT képviselői hangsúlyozták,
hogy Chicagóban és környékén él
a legnagyobb lélekszámú amerikai
lengyel közösség, Susan Kurland,
a repülőtér szolgáltatási igazgatója
pedig a chicagói magyar közösség
aktív jelenlétét emelte ki.

Beszédében a magyar főkonzul
leszögezte: a történelmi lengyel-
magyar barátság élő hagyomány, s
ennek a barátságnak újabb példája
a Chicago–Budapest közvetlen
légi járat elindítása. „Az összefo-
gásban erő rejlik, és ez tette lehe-
tővé nemcsak azt, hogy
megtaláljuk helyünket Európában,
hanem annak felismerését is, hogy
összetartozunk természetes és tör-

ténelmi partnereinkkel” – mondta
a magyar diplomata. A Visegrádi
Csoport – Csehország, Szlovákia,
Lengyelország és Magyarország –
„képes arra, hogy új alternatívákat
mutasson fel, megbízható és erős
partnere legyen amerikai szövetsé-
gesének, valamint józan hangon
szólaljon meg az Európai Unión
belül”. A lengyel–magyar kettős a
V4-es együttműködés motorja –
emelte ki a főkonzul.

A járatindítás ünneplése vasár-
nap folytatódott: a Budapestre
visszainduló repülőgépet zenés kö-
szöntéssel búcsúztatták, beszédet
mondtak Chicago magyar és len-
gyel főkonzuljai, valamint a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség
Észak-Amerikáért felelős vezetője.
(MTI)

Közvetlen repülőjárat Chicago és Budapest között
Vízágyús locsolással 

köszöntötték az „újoncot”

Tavaly összesen 4,53 millió
percet késtek a vonatok Ro-
mániában, ami csaknem 9
évnek felel meg – közölte a
Profit.ro gazdasági hírportál.

A vonatok évről évre egyre több
késést halmoznak fel, 2014-ben
még 2,22 millió percet késtek, ami
2017-ben már duplájára nőtt.
2016-ban is már 4,47 millió perc-
cel később értek célba a járatok a
menetrendhez képest.

Ennek egyik fő oka a vasúti pá-
lyák gyatra állapota, ami miatt a
vonatok átlagban körülbelül 40 ki-
lométer/órás sebességgel közle-
kednek. Romániában évtizedek óta

nincs pénze az állami vasútválla-
latnak nagyszabású beruházásokra,
pályafelújításokra, az európai
uniós pénzalapokat is nagyon lassú
ütemben hívják le.

A Román Államvasutak (CFR)
adatai szerint tavaly 70 esetben té-
rítették meg az utasoknak a jegyár
25 vagy 50 százalékát a késések
miatt, de ilyen jóvátételben csak
azok részesülhettek, akik nemzet-
közi vonatokon utaztak és késett a
járatuk. A CFR közölte már koráb-
ban, hogy képtelen belföldön gya-
korlatba ültetni az erre vonatkozó
európai uniós irányelvet, hiszen ha
valamennyi olyan utas jegyét rész-
ben megtérítenék, akinek a járata

késett, a vállalat működésképte-
lenné válna.

Tavaly 54,3 millióra emelkedett
az utasok száma az előző évi 52,9
millióhoz mérten, de a növekedés
főleg annak köszönhető, hogy a
kormány korlátlan ingyenességet
biztosított az egyetemistáknak,
ezért az egyetemi hallgatók sokkal
többet utaznak, mint azelőtt. Az
54,3 millió utas 10 százalékát tet-
ték ki a diákok.

Az utasok számának megnöve-
kedése miatt a vonatok zsúfoltak,
hiszen a CFR-nek legalább 300 va-
gonnal kevesebb van a kocsipark-
jában a szükségeshez képest.
(MTI)

Kilenc év késés
Lassú, zsúfolt vonatok

Kórházak és szállodák építé-
sével, korszerűsítésével, gyó-
gyászati, sebészeti és
rekreációs szolgáltatásokkal
szeretnének a világ minden
tájáról vendégeket vonzani
Egyiptomba, ahol Dél-Sínai
tartomány kormányzósága
elsősorban a hévízi tapaszta-
latokra építve tervez gyógy-
fürdőfejlesztést.

Minderről Khaled Fouda, a tarto-
mány kormányzója beszélt szombat
este Sarm es-Sejkben azon a konfe-
rencián, amelyen Hévíz városveze-
tőinek mutatták be Egyiptom,
illetve Dél-Sínai tartomány fejlesz-
tési elképzeléseit. A kormányzó
szerint a jelenleg is kiváló magyar–
egyiptomi kapcsolatok „zászlósha-
jója” lehet az a projekt, amely a
Sarm es-Sejktől mintegy száz kilo-
méterre fekvő bibliai Mózes-forrás
fejlesztéséről szól. A Papp Gábor
polgármesternek és kíséretének a
helyszínen, a Vörös-tenger partján
is bemutatott területen a vallási és
gyógyturisztikai lehetőségeket öt-
vöznék.

Khaled Fouda azt monda, az
egyiptomi kormány „álma”, hogy
ez a fejlesztés megvalósuljon,
amire minden lehetőséget és anyagi
eszközt biztosítanak. Egyiptomban
világszínvonalú egészségügyi és tu-
risztikai fejlesztést terveznek, ami-
hez számos országból gyűjtenek
tapasztalatokat és szakembereket,
de kiemelten kezelik a hévízi kap-
csolatokat, a várossal néhány éve
ezért is kötöttek testvérvárosi szer-
ződést. Az észak-afrikai állam kor-
mánya óriási lehetőségeket lát a
gyógyászat fejlesztésében, nemrég
állapodtak meg például az Egyesült
Arab Emirátusokkal arról, hogy he-
patitiszes betegeiket Egyiptomban
kezelik, ennek költsége ugyanis
mindössze a tizede más országok-
hoz képest – ismertette a tartomá-

nyi kormányzó. A mintegy százmil-
lió lakosú Egyiptomban két év alatt
55 kórházat korszerűsítettek és to-
vábbi 35-öt fejlesztenek, az a cél-
juk, hogy külföldön is vonzóvá
tegyék sebészeti, gyógyászati és
rekreációs szolgáltatásaikat.

Hakim Mohamed, a Sarm es-
Sejkben működő turisztikai kamara
elnöke a térség adatait ismertetve
beszélt arról, hogy a város mintegy
65 ezer szállodai szobát kínál jelen-
leg, ami az egész ország szálláska-
pacitásának 37 százalékát teszi ki.
Az egyiptomi turisztikai bevételek
32 százalékát termeli meg a Vörös-
tenger partján fekvő város, ahol 75
ezer embert foglalkoztat közvetle-
nül a turizmus, közvetve pedig to-
vábbi 150 ezret. A szakember
elmondta, hogy az „arab tavasz”
eseményei óta jelentősen zuhant a
vendégforgalom, jelenleg mindösz-
sze 20 százalékát használják ki a
szálláshely-kapacitásoknak.

A hévízi városvezetésnek és ma-
gyar újságíróknak bemutatott tu-
risztikai helyszíneken a
tapasztalatok szerint a vendégek
túlnyomó többsége orosz, illetve
helyi és közel-keleti turistákból áll,
de érzékelhetően jóval kevesebben
vannak, mint évekkel ezelőtt.
Rendkívül nagy figyelmet fordíta-
nak a biztonságra, ezért minden tu-
risztikai vagy vallási létesítmény
bejáratát, környékét, illetve az utcá-
kat, de még a strandokat is éjjel-
nappal fegyveres rendőrök és
katonák vigyázzák, a járműveket és
az embereket mindenhol tüzetesen
átvizsgálják.

A hévízi városvezetés vendéglá-
tója, Khaled Fouda – aki tábornok-
ként a hadsereg főparancsnoka is
egyben – magyar vendégeinek több
alkalommal is hangsúlyozta, hogy
a tartomány „a béke földje”, ahol
mindenki biztonságban érezheti
magát. (MTI)

A gyógyturizmus fejlesztését
célozták meg Egyiptomban



MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)

BÁRMILYEN munkát vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, -
javítás. Tel. 0721-156-971. (8266)

KERÍTÉS-, SZOBAFESTÉST vállalok.
Tel. 0754-321-542. (8176)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0365/449-633, 0771-605-189.
(8300-I)

VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, teraszkészítést fából, csatorna-
készítést, bádogosmunkákat,
cserépforgatást. Tel. 0747-871-270,
0758-639-258. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Már egy éve, hogy elmentél
örökre, és búcsút sem vettél.
Itt hagytad a házat, amiért
küzdöttél, és minket, akiket
szerettél. Pihenj csendesen,
szívünkben itt leszel velünk.
Könnyes az út, mely a
sírodhoz vezet, a Jóisten
őrködjön pihenésed felett.
Fájó szívvel emlékezünk
május 7-én a szászrégeni
PÁPAI JÓZSEFNÉRE született
FEHÉR IRÉN halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi férje, három fia,
három menye, négy unokája,
két dédunokája, egyetlen
testvére, a nagyszámú
rokonság, a barátok és
ismerősök. (8365)

Valahol a felhők fölött van egy
másik világ, ahol minden
szép, és nem szenved senki
már. Szívünkben hagytad
emléked örökre, ha látni
akarunk, csak felnézünk az
égre. Ott választottad ki a
legszebb csillagot, mely
szikrázó fényével ránk
ragyog.
Szomorú szívvel és fáj-
dalommal emlékezünk május
7-én drága gyermekünkre,
JÁNOSI SZABOLCSKÁRA
halálának 9. évfordulóján.
Szívünkben örökké élni fogsz.
Bánatos szülei, testvére,
Orsika és a nagyszülők. (8347)

Szomorú szívvel emlékezünk
az ákosfalvi HOCK
ERZSÉBETRE  halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (8223)

ELHALÁLOZÁS

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a szeretett férj, édes-
apa, após, testvér, sógor, koma,
unokatestvér, nagybácsi, szom-
széd és jó ismerős, 

id. SUBA KÁROLY 
az Imatex volt mestere 

türelemmel viselt hosszas beteg-
ség után, életének 74. évében
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése 2018. május 8-
án 13 órakor lesz a nagykórház
mögötti temetőben. 

Búcsúzik tőle 
a gyászoló család. (8366-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy szere-
tett édesapánk, a berekeresztúri
születésű 

NAGY VILMOS
62 évesen csendesen elhunyt.
Temetése május 7-én 15 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben. Em-
léke örökre szívünkben él. 

Gyászoló gyerekei. (1680)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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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.

A RETA COM KFT. – Maros megye legjelentősebb acéltermékeket forgalmazó cége – alkalmaz: ELŐ-
KÖNYVELŐT –  elvárások: 2 év könyvelőségi tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret; SEGÉDRAK-
TÁROST – elvárás: tapasztalat az acéltermékek vagy építőanyagok forgalmazásában. Amit nyújtunk:
vonzó bérezés, étkezési jegyek. Az önéletrajzokat várjuk a következő elérhetőségekre: e-mail-cím: 
office@retacom.ro Tel. 0746-253-481. (20074)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-
313. (19953-I)
A COUNTRY PUB VENDÉGLŐ – Marosvásárhely, Lavandei u. 2. szám – alkalmaz KONYHAI SE-
GÉDET. Tel. 0755-387-474. (8154)
KFT. alkalmaz KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Tel. 0734-123-877. (20069-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlatFocioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!

Hirdetés
Székelyvécke

Község 
Önkormányzata 

(Székelyvécke 140. szám) 
2018. május 14-én 

10 órakor 
nyilvános árverést szervez
224,45 hektár legelő 

bérbeadására. 
Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet:

0265/344-401, 
vagy a hivatal székhelyén.

Felmarták és leaszfaltozták
az utat az Aranykakasnál levő

útkereszteződésnél
Május 3-án az esti órákban az Aranykakasnál levő útke-

reszteződés környékén útburkolat-maratási és kötőanyaggal
való kiegyenlítési munkálatokat végeztek, illetve új kopta-
tóréteget terítettek le több mint 2000 négyzetméteres felü-
leten. A rétegvastagság 5-8 cm között változik. A
munkálatok a nap folyamán befejeződtek. A szükséges
pénzösszeget a helyi költségvetésből biztosítják.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, 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, az 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.)

Hajtási nélküli vezetés
Május 2-án Dicsőszentmártonban két
férfit közúti kihágások miatt vettek
őrizetbe 24 órára. A 39 és 23 éves
férfi ellen közúti bűncselekmények el-
követésének kivizsgálása folyik.

Április 29-én az Avram Iancu utcában iga-
zoltattak a rendőrök egy 39 éves férfit. A vizs-
gálatok nyomán kiderült, hogy az illetőnek
nincs semmilyen típusú járműre érvényes
hajtási jogosítványa, és az alkoholteszt a ki-
lélegzett levegőben 1,03 mg/l értéket muta-
tott. Az ügyet a Dicsőszentmártoni Bíróság
Melletti Ügyészség vizsgálja hajtási jogosít-
vány nélküli vezetés és ittas állapotban vagy
tudatmódosító szerek hatása alatti vezetés
bűntette miatt.

Május elsején ugyancsak a dicsőszentmár-

toni közúti rendőrség igazoltatott egy 23 éves
gépkocsivezetőt a Horea utcában, akiről ki-
derült, hogy hajtási jogosítvány nélkül veze-
tett egy gépkocsit. Az adatbázis ellenőrzése
során kiderült, hogy ő is úgy vezetett köz-
úton, hogy a hajtási jogosítványt még nem si-
került megszereznie. A 24 órás őrizetbe vételt
követően az ő esetében is az ügyészség foly-
tat eljárást hajtási nélküli vezetés bűntettének
vádjával. 

*
A Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Fel-

ügyelőség pénteken a délelőtti órákban egy
Héderfáján történt közúti balesetről tájékoz-
tatta szerkesztőségünket. A baleset során a
gépkocsi két utasa könnyebb sérüléseket
szenvedett. (szer)

A héderfájai baleset Fotó: ISU

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

fémesztergályos
Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás

gépbeállító, gépkezelő

Előny, de nem feltétel: 
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos, 
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezelését megtanítjuk.

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

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

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

2018 – SPANYOLORSZÁG
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

MÁJUSRA

Részletes program a www.hargitamegye.ro honlapon


