
Jubilált 
a Székely majális
Tizedik alkalommal rendezték meg
szombaton Makfalván a Székely majá-
list, amelynek a szórakozás mellett
idén is megvolt a politikai üzenete: ez-
úttal a székely zászló.
____________4.
Mentor Díj 
Sebestyén Júliának
Országos viszonylatban tíz tanárt és
edzőt részesítettek az elismerésben,
akiket a tavalyi kiírásra beérkezett 216
jelölésből választottak ki. A díjazottak
között van a marosvásárhelyi Sebes-
tyén Júlia matematikatanár is, a Vályi
Gyula Matematikai Társaság alapítója,
a fiatal matematikus tehetségek támo-
gatója, a Vályi-kör és -emlékverseny
fáradhatatlan szervezője. 
____________5.
Kisebbségi
sorskérdések
Mivel a világon kétféle boldogságkuta-
tási módszertan létezik, a Gallup Inté-
zet szabályai alapján döntöttem úgy,
hogy kizárólag a 15 évesnél idősebbe-
ket kérdezzük meg. Kutatómunkánkat
a Happy Planet Index módszertana
szerint végeztük 1422 személy kitöltött
kérdőíve alapján. 
____________6.
Peteley Attila 
búcsúzott az idei
Maros-kupán
Peteley Attila számára ez a verseny

jelentette az utolsót aktív edzőként,
nyugdíjba vonulása előtt. A Maros-
kupa előtt egy nappal volt tanítványai
búcsúztatták el egykori mesterüket. A
legjobbak a Maros-kupa rajtja előtt
pedig még egy hossznyit úsztak is volt
edzőjük tiszteletére. 
____________9.

Tizenhatodik alkalommal szervezték
meg szombaton Marosvásárhely főterén
a nemkormányzati szféra legjelentő-
sebb eseményének számító civil vásárt.
Bár ezúttal, az eddigi évekhez viszo-
nyítva, kevesebb, csupán 26 szervezet
vett részt a szemlén, színes volt a felho-
zatal: amellett, hogy lehetőség volt
megismerni a környékünkön működő
szervezetek tevékenységét, szolgáltatá-
sait, lehetett egyebek mellett játszani,
kézműveskedni, vérnyomást méretni. 

Bár tevékenységük nem látványos, mégis sok
esetben hátrányos helyzetű célcsoportok szá-
mára létfontosságú segítséget nyújtanak a Ma-
rosvásárhelyen vagy a megye különböző
pontjain működő civil szervezetek: magukra
maradt időseket, betegeket gondoznak, fogya-
tékkal élő gyerekeket, fiatalokat vagy felnőtte-
ket karolnak fel, mások gyermekeknek teszik
lehetővé, hogy tehetségüket kibontakoztassák.
Az évente megszervezett szemle célja lehetősé-
get biztosítani ezeknek a szervezeteknek, hogy
bemutatkozzanak a nagyközönségnek, alkalom
arra, hogy önkénteseket toborozzanak, és nem
utolsósorban a szűkös költségvetésük mellett

némi bevételre tegyenek szert a jövedelemadó
2 százalékából befolyt összegek révén. 

Már a délelőtti órákban többek kilátogattak a
vásárra, kisgyermekes családok és idősek egya-
ránt. Igen jó hangulatot teremtett az utcazenélés,
főként fiatal tehetségek dallamaitól volt hangos
a virágóra körüli tér. Délben a szervezetek és
önkénteseik ünnepélyesen felvonultak a főtéren.
Sokan kipróbálták a faragást

A gyerekeket több helyszínen is érdekes, in-
teraktív programokkal várták: a Lurkó Kuckó
sátránál társasjátékozni lehetett, a Talentum

Feltételezett korrupciót
valódi korrupcióval

Nem először és nem utoljára omlik össze az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár informatikai rendszere, aminek
a kezelését az illetékesek képtelenek folyamatosan és bizto-
san kézben tartani. Az így kialakult helyzet a rendszer min-
den szereplőjének megkeseríti az életét. Időnként
felborzolódik a hangulat a háziorvosi rendelőkben, mivel
meghosszabbodik a várakozási idő, amit elsősorban a beteg
és az idős emberek érzékelnek, akik a rendelők leggyakoribb
látogatói. A családorvosok és asszisztensek lelkiállapotát
sem kell ecsetelni, hiszen a több nap alatt felírt vényeket
egyszerre kell bevezetni az elektronikus rendszerbe. A re-
ceptekből a gyógyszertárakban is halomnyi gyűl össze, hi-
szen az ismert és súlyos beteg páciensektől nem tagadhatják
meg, hogy kiadják az életmentő gyógyszert, holott félnek,
nehogy éppen akkor menjenek a nyakukra az ellenőrök. A
kórházi beutalással is várni kell, akár el is küldik a beteget,
mert nem tudják azonosítani a kártyáját. 

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az egészségbiztosítás
informatikai rendszere képtelen az országos adatforgalmat
lebonyolítani. Ezért csúcsidőben lelassul, s időnként le is
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Civil szervezetek vására Marosvásárhelyen
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A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

4, 35, 18, 8, 1+2 NOROC PLUS: 5 4 3 6 7 1

22, 35, 23, 10, 39, 8 SUPER NOROC: 6 8 6 9 8 3

33, 9, 17, 49, 11, 34 NOROC: 4 3 6 2 8 3 5

Alapítvány asztalánál pedig kézmű-
ves-tevékenységekbe és társasjáté-
kokba kapcsolódhattak be a
kisebbek-nagyobbak. 

Sokan próbálták ki a fafaragást,
amire a csittszentiváni Bandi Dezső
Kulturális Egyesület rögtönzött „mű-
helyében” adódott lehetőség. Érdekes
módon nemcsak a fiúk voltak vevők
erre a kalandra, több kislány is ügye-
sen próbált faragni galambot, virágot
vagy éppen szarvast. Székely Lajos
mester elmondta, rendkívül népsze-
rűek a Csittszentivánon másfél évti-
zede zajló fafaragó foglalkozások,
negyven gyerek jár, nemcsak a falu-
ból, hanem Marosvásárhelyről is. 

– Azt tapasztalom, hogy sokan meg-
unták a számítógépet, és igénylik a kö-
zösséget, szeretik, hogy itt együtt
vannak.  Előfordul, hogy amikor nincs
is foglalkozás, bekopognak hozzám,
hogy nem mehetnének-e a műhelybe,
mert szeretnék befejezni az elkezdett
munkát – árulta el a mester. Mint
mondta, sok fiatal pályaválasztását is
befolyásolja a tevékenység, többen
döntöttek úgy, hogy az asztalosszak-
mát választják. 

A Gyulafehérvári Caritas is több
kézműves-tevékenységgel készült:
arcfestésre, nemezelésre, aszfaltrajzra
várták a gyerekeket. 
Kerekes székkel közlekedni

A fogyatékkal élő személyeket tá-
mogató Hifa Románia Egyesület sát-
ránál idén is ki lehetett próbálni a
kerekes székkel való közlekedést, va-
lamint az íz- és szagpróbákon megta-
pasztalni, hogy milyen az, amikor az
ember a szemére nem hagyatkozhat,
Bíró Adrienn nemlátó segítségével
pedig ki lehetett próbálni a Braille-
írást. Ugyanakkor az egyesület éle-
téből számos mozzanatot megörökítő
fotókat, a kézművescsoportjuk által
készített dísztárgyakat is kiállítottak,
Csata Éva, az egyesület igazgatója
azonban hangsúlyozta, elsősorban be-
szélgetni szeretnének az arra járó em-
berekkel, hiszen lehet, hogy ma
nincsen szükségük az általuk nyújtott
szolgáltatásokra, de sosem lehet tudni,
mit hoz a sors. 
Papírmunkák

Több asztalnál érdekes, mutatós
kézműves tárgyakat lehetett vásárolni,
a Caritas sátránál a Teréz Anya Köz-
pontba járó idősek által készített mun-
kákat állították ki. Az arra járó

hölgyek tetszését igencsak elnyerték a
marosvásárhelyi Gidófalvi Irén újra-
hasznosított, színes papírból készült
különleges táskái. Kissé odébb egy te-
hetséges fiatalember, Benedek Ervin
tette közszemlére az újságpapírból,
színes reklámújságokból készített ék-
szereit, dísz- és használati tárgyait. A
Málnássy László Gombászegyesület
hangulatosan elrendezett asztalán
többféle gomba volt kiállítva, az ér-
deklődők pedig jó tanácsokat is kaptak
a terepszínű öltözetű gombászoktól. 
Nagyobb mértékű 
helyi finanszírozásra volna szükség

Köztudott, hogy az utóbbi években
több ízben is aggodalmának adott han-
got a civil szféra, ugyanis a finanszí-
rozási gondok nehéz helyzetbe hozták
őket, veszélybe sodorva a működésü-
ket. A nehézségek kapcsán Koreck
Mária, a Divers Egyesület elnöke el-
mondta, a közepes nagyságú szerveze-
tek esetében csupán kis része a
költségvetésüknek az, amit le tudnak
hívni helyi forrásokból. – Ezen el kel-
lene gondolkodni, hiszen ők a helyi
közösségnek szolgáltatnak, és nincs
rendjén, hogy az energiájuk nagy ré-
szét arra kell fordítaniuk, hogy külső
forrásokat szerezzenek – mutatott rá.

Nyílt nap a Medicare Otthongondozó Alapítványnál 

Agyagtárgyak készítése
Május 14-én, ma az Ügyes kezű nők délutánja keretében
az Örmény–Magyar Kulturális Egyesület székházába, a
Brăila utcai volt zsinagógába várják a lányokat, asszonyo-
kat 17.30–19.30 óra között. Ezúttal agyagtárgyak készíté-
sét lehet elsajátítani, a foglalkozást Dobribán Annamária
vezeti. A szervezők biztosítják az alapanyagot, 5 lej ado-
mányt köszönettel elfogadnak, az összegyűlt adományo-
kat a tevékenységeken használt alapanyagra és a
játéktárra szánják. A Női Akadémia támogatói körének tag-
jai számára a részvétel ingyenes. 

Marosvásárhelyen 
a Boldogasszony zarándokvonat

A marosvásárhelyi vasútállomásra május 17-én, csütörtö-
kön 17 órakor érkezik a Boldogasszony zarándokvonat. Ez
alkalommal a zarándokvonat utasaival közösen fohász
hangzik el nemzetünk lelki megújulásáért. A rövid ünnep-
ség és közös éneklés után főtisztelendő Oláh Dénes római
katolikus főesperes áldásával indul tovább a zarándokvo-
nat.

Zarándoklat Csíksomlyóra
A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára –
Bolyai utca 36. szám – zarándoklatot szervez tagjainak a
csíksomlyói búcsúra. Indulás május 19-én reggel 6 órakor
a székhely elől. Iratkozni, a helyek függvényében, a szék-
helyen május 14-éig lehet. Bővebb tájékoztatás a
0265/262-651-es vagy a 0365/430-813-as telefonszámon
kérhető.

Rendőrakadémiára
és tisztképzőkbe toboroznak

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

Bernády diákszemmel – pályázat
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 kutatómunkát
feltételező írásokat, amelyek Bernády életének kevésbé
ismert mozzanatait mutatják be (az egyházi főgondnok, az
iskolapolitikus, levelezése, személyéhez fűződő anekdoták
stb.). Az írások tükrözzék a múlt századforduló hangulatát
és a diákok véleményét a Bernády-korszakról. Leadási ha-
táridő: június 15. Érdeklődni lehet a 0745-196-236-os te-
lefonszámon. Az írásokat a bernady@rdsmail.ro,
balinthajni59@yahoo.com címre kell beküldeni.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma BONIFÁC, 
holnap ZSÓFIA, SZONJA
napja.14., hétfő

A Nap kel 
5 óra 50 perckor, 

lenyugszik 
20 óra 47 perckor. 
Az év 134. napja, 
hátravan 231 nap.
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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt, felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 210C
min. 110C

Fotó: Nagy Tibor

Megyei hírek

Az önkéntesség hete
Május 14–20. között kerül sor az országos önkéntesség
hete XVII. kiadására. Marosvásárhelyen az Alpha Tran-
silvană Alapítvány képviselői workshopok keretében
népszerűsítik az önkéntességet, és bemutatják az eu-
rópai önkéntes szolgálatot. A programokról bővebb fel-
világosítás az alapítvány 0265/257-057-es

telefonszámán kapható. Kapcsolattartók: Gianina 
Şerban HR-igazgató és Czitroszki Andreea közkapcso-
latokért felelős asszisztens.

Chopin-est Segesváron
A Segesvári Polgármesteri Hivatal dísztermében május
16-án, szerdán 18 órakor Chopin-estre kerül sor. Fellép
a nemzetközi hírnevű Viniciu Moroianu bukaresti zon-
goraművész. A belépés díjtalan.

RENDEZVÉNYEK

(Folytatás az 1. oldalról)

Segítők egy helyen

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

A megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő Medicare
Otthongondozó Alapítvány nyílt napot tart május 16-án,
szerdán 15–18 óra között a Kornisa sétány 23/1. szám alatt,
szemben a volt Angela vendéglővel. A betegek segítségére
készletükből felajánlanak a gondozásukhoz szükséges tár-
gyakat: mankókat, botokat, fáslit, kötszert, lepedőt, betétet,
cipőket, ruházati cikkeket és irodai eszközöket, vizelet-
gyűjtő tasakokat, illetve sztómazsákokat, tájékoztató anya-

gokat stb. Adományokat elfogadnak, és a rászoruló bete-
gek gondozására fordítják. 

Előzetes telefonos egyeztetés alapján (0744-339-765)
mozgásszervi megbetegedésben, agyvérzést szenvedettek-
nek angliai kinetoterapeuta ingyenes tanácsadást, szakse-
gítséget nyújt a helyszínen, vagy a lehetőségek szerint a
betegek otthonában. Érdeklődni a 0265-212-623-as tele-
fonszámon.



A világ filmgyártásának 82 női al-
kotója a nőknek a férfiakéval
egyenlő fizetést követelve vonult
fel szombat este a vörös szőnye-
gen a 71. cannes-i filmfesztiválon,
a hivatalos versenyprogramban
bemutatott első női rendező, a
francia Eva Husson Les Filles du
soleil (A nap lányai) alkotásának
világpremierje előtt.

„Azt kérjük a kormányoktól, hogy al-
kalmazzák a nők és férfiak közti fizeté-
sekre vonatkozó egyenlőségről szóló
törvényeket. Eljött az idő, hogy a film-
ipar minden lépcsőfoka elérhetővé vál-
jon számunkra. Gyerünk!” – mondta
Agnes Varda francia filmrendezőnő, aki
a zsűri elnökével, a nők elleni szexuális
zaklatások élharcosának számító Cate
Blanchett Oscar-díjas ausztrál filmszí-
nésznővel érkezett a bemutatóra.

A világ egyik legrangosabb filmes
rendezvénye így kívánta jelezni, hogy a
nők elleni szexualitás zaklatások elleni
küzdelem mellett – amely hét hónappal
ezelőtt a Cannes-ban is rendszeresen
megforduló Harvey Weinstein filmpro-
ducer elleni vádak nyomán indult – a
nők szakmai és társadalmi integrációjá-
ban is elkötelezett. 

Az amerikai filmmogult több mint
száz nő vádolja nemi erőszakkal és sze-
xuális zaklatással, az esetek jelentős
része állítólag Cannes-ban történt.

Jane Fonda, Claudia Cardinale, Helen
Mirren, Salma Hayek mellett megjelent
Marion Cotillard Oscar-díjas színésznő
és több női rendező is, az amerikai Patty
Jenkins és a francia Tonie Marshall, a
zsűri női tagjai Cate Blanchett vezetésé-
vel, valamint producernők, vágók, dísz-
lettervezők, összesen 82-en.

„Azért ennyien, mert az elmúlt 71
évben 82 női rendező által készített fil-
met mutatott be a hivatalos versenyprog-
ramban a fesztivál” – jelezték a
szervezők. Ez a versenyfilmek töredékét
jelenti az 1946 óta bemutatott 1688
olyan filmmel szemben, amelyeket fér-
fiakat rendeztek. Közülük is csak egy
nyerte el a fődíjat, az új-zélandi Jane
Campion 1993-ban a Zongoralecke című
alkotásáért.

A fesztiválon kampányt is indítottak a
szexuális zaklatások ellen, röplapokon
hívják fel a résztvevők figyelmét arra,
hogy viselkedjenek megfelelően, és egy
ingyenesen hívható segélyvonalat is lét-
rehoznak az esetleges áldozatok és
szemtanúk számára, hogy jelenthessék
az eseteket. Marlene Schiappa, a nők és
a férfiak egyenjogúságáért felelős fran-
cia államtitkár szombaton azt mondta,

hogy számokat még nem tud
mondani, de érkeztek hívások
a fesztivál keddi kezdete óra.
„Cannes-nak minden nő szá-
mára biztonságos helynek
kell lennie” – hangsúlyozta a
francia kormánytag.

A szombat este bemutatott
Les Filles du soleil (A nap lá-
nyai) című francia film az
Iszlám Állam dzsihadista
szervezet ellen harcoló kurd
női osztagról szól. A főszere-
pet az iráni Golshifteh Fara-
hani alakítja. A terroristák
ellen harcoló kurd nőkről
egyébként az utóbbi időben
több francia dokumentum-
film is készült. Az alkotás
rendezője, a magát feministá-
nak tartó Eva Husson fősze-
replőnőinek gyűrűjében,
karjában Gaspard nevű kisfi-
ával és oldalán az édesanyjá-
val vonult fel a vörös
szőnyegen. 

Brit jogi szakértők szerint kárté-
rítésre számíthatnak a Nagy-Bri-
tanniából hajléktalanságuk miatt
kitoloncolt külföldi EU-állampol-
gárok.

A BBC televízió vasárnapi riportjá-
ban elhangzott, hogy brit ügyvédi irodák
jelenleg 45 olyan felperes ügyét készítik
elő bírósági tárgyalásra, akiket az elmúlt
években – jórészt Theresa May jelenlegi
miniszterelnök belügyminiszteri idő-
szaka alatt – azért utasítottak ki Nagy-
Britanniából, mert a szabad ég alatt
aludtak.

A brit közszolgálati médiatársaság
által megszerzett adatok szerint csak a
tavaly májusig eltelt egy évben 698 haj-

léktalan külföldi EU-állampolgárt vettek
őrizetbe és távolítottak el az országból a
brit bevándorlási hatóságok.

A BBC által megkeresett jogi irodák
beszámolói szerint az általuk felkarolt
ügyfelek mindegyike több ezer font kár-
térítésre tarthat igényt.

A műsorban megszólalt egy litván ál-
lampolgár, akinek volt ugyan törvényes
munkája, de 2016-ban hajléktalanná
vált, miután kilakoltatták bérelt londoni
ingatlanából, majd a hatóságok 19 napra
őrizetbe vették, és elrendelték kitolon-
colását. A litván állampolgár – aki kilenc
évig élt törvényesen Nagy-Britanniában
– fellebbezett, és meg is nyerte a jogi el-
járást, később pedig 10 ezer font kárté-

rítésben részesült. A brit belügyminisz-
térium vasárnap közölte a BBC-vel,
hogy időközben felhagyott a hajléktalan
külföldi EU-állampolgárok őrizetbe vé-
telének és kitoloncolásának gyakorlatá-
val.

E gyakorlatot a londoni felsőbíróság
már tavaly decemberben törvénysértő-
nek minősítette és megtiltotta, két, kito-
loncolással fenyegetett lengyel és egy
litván állampolgár panasza alapján.

A közép- és kelet-európai EU-állam-
polgárok a közterületeken éjszakázó
külföldi uniós hajléktalanok tíz százalé-
kát tették ki 2007-ben, de arányuk 2016-
ra már meghaladta az egyharmadot a
minisztériumi adatok szerint.

Kudarcot vallott a bérreform 
Az úgynevezett bérreform miatt veszélybe kerültek
az állam tartópillérei – jelentette ki Klaus Iohannis ál-
lamfő szombaton Balázsfalván, ahol részt vett a ba-
lázsfalvi nagygyűlés megalakulásának 170.
évfordulójára szervezett megemlékezésen. Az elnök
úgy vélekedett, hogy katasztrofális következmények-
kel járna Romániára nézve, ha feladná Európa és a
modernitás felé vezető útját. Véleménye szerint a de-
mokrácia tartópilléreit a jelenlegi kormányzat úgyne-
vezett reformjai – például a bérreform, amelyet az
államfő kudarcnak nevezett – veszélybe sodorják.

Több ezren tüntettek 
a kormány ellen

Bukarestben több ezer tüntető vonult szombaton a
kormány épülete elé, és a korrupt politikusok lemon-
dását követelte. Az akciót a kormány igazságszolgál-
tatási reformja ellen tiltakozó civil szervezetek már
több mint egy hónapja meghirdették a közösségi mé-
diában. Korábban már több hasonló tüntetés volt, ta-
valy év elején kezdődtek el a megmozdulások,
amikor a szociálliberális kormány sürgősségi kor-
mányrendelettel akarta módosítani a büntetőjogi tör-
vényt és a büntetőjogi eljárást. A tiltakozás incidensek
nélkül zajlott le, a megmozdulás elején kisebb dula-
kodás alakult ki a csendőrök és a tiltakozók között,
de a kedélyek lecsillapodtak. 

4,9 százalékkal nőtt 
az ipari termelés 

Az első negyedévben 4,9 százalékkal nőtt az ipari
termelés Romániában a tavalyi év azonos időszaká-
hoz mérten – közölte pénteken az országos statiszti-
kai intézet. Az iparban tevékenykedő vállalatok
árbevétele az első negyedévben 13,7 százalékkal
nőtt az éves összevetés szerint. Márciusban ez az
érték 9,3 százalékkal volt magasabb a tavalyi harma-
dik hónaphoz mérten. Tavaly egész évben 8,2 szá-
zalékkal nőtt Románia ipari termelése, és az egyik fő
hajtóereje volt a belföldi fogyasztás után a 6,9 szá-
zalékos gazdasági növekedésnek.

Utászhadgyakorlat 
A Brassó megyei Nagysinken (Cincu) kezdetét vette
pénteken a Resolute Castle 2018 nemzetközi had-
gyakorlat. „A Resolute Castle 2018 nemzetközi had-
gyakorlaton a román szárazföldi erők és a
dél-karolinai nemzetőrség műszaki egységei vesznek
részt. Negyedik esztendeje, hogy a 10-es utászdan-
dár, a 2-es és 4-es gyalogoshadosztály utászainak
támogatásával májustól szeptemberig amerikai kato-
nákkal együtt gyakorlatoznak a nagysinki lőtéren” –
tájékoztat a védelmi minisztérium közleménye.
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áll, főleg akkor, amikor a délelőtti órákban a családor-
vosok is rákapcsolódnak a rendszerre. Kényszerből ta-
lálta ki az orvosok egy része, hogy hajnalban kel, abban
reménykedve, hogy a korai órákban be tudják vezetni a
hálózati összeköttetés nélkül (offline) megírt vényeket. 

Ha kiszámítanánk, hogy 2015 óta a rendszerhibák
miatt mennyi problémát, bosszúságot okozott az elekt-
ronikus egészségbiztosítási kártya bevezetése, kide-
rülne, hogy a feltételezett visszaéléseknél sokkal több
pénzébe kerül az egészségügynek a mesterségesen kel-
tett idegesség, stressz következményeinek kezelése. Bár
tele van az ország külföldnek dolgozó kiváló informati-
kai cégekkel, az állítólagos csalások kivédésére létre-
hozott kártyás rendszer, ami az országok többségében
zökkenőmentesen működik, olyan nagyszabású korrup-
cióra épült, amibe belebukott, és el is ítélték az országos
pénztárat 2015-ben vezető elnököt. 

Ezentúl az a tragikomikus magyarázat, amit az OEP
a napokban tett közzé, még ennél is negatívabb képet
fest a romániai helyzetről. Közleményük szerint május
első napjaitól azért mondott szó szerint is csütörtököt a
számítógépes hálózat, mert lejárt egy, a rendszer kar-
bantartására kötött szerződés. És ezt nem vette észre
senki? Ekkora hanyagság, felelőtlenség, a szakemberek
és a betegek ilyen mértékű semmibevétele hogyan en-
gedhető meg, hogyan minősíthető?

Lettországból nemrég hazatért ismerősöm erősítette
meg, hogy az északi országban egyetlen kártyát hasz-
nálnak, amin a személyazonossági, egészségügyi és az
útlevél adatai is szerepelnek. És a lett számítógépes
nyilvántartó rendszer zökkenőmentesen működik. Vajon
hogyan csinálják?

Feltételezett korrupciót
valódi korrupcióval

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világCannes 
A női egyenjogúságért vonultak fel 

Nagy-Britannia
Kártérítésre számíthatnak kitoloncolt hajléktalan

EU-állampolgárok

Jóváhagyta Harry herceg és
menyasszonya, Meghan Markle
esküvőjét a brit uralkodó.

Az idén 34 éves Harry herceg – Ká-
roly trónörökös és a néhai Diana her-
cegnő másodszülött fia, II. Erzsébet
királynő unokája – és a 37 éves amerikai
színésznő eljegyzését november végén
jelentették be. Az esküvő május 19-én,
vagyis jövő szombaton lesz Windsorban,
a legősibb angliai királyi rezidencián.

A Buckingham-palota – a királynő
első számú londoni hivatala és reziden-
ciája – vasárnap közzétette a finom ki-
dolgozású pergamenre cirkalmas régi
angolsággal írt kézírásos jóváhagyó ok-
mányt, amelyet a 92 éves uralkodó saját
kezűleg írt alá, és pecsétjével is ellátta.

Az engedély – hivatalos nevén az

Instrument of Consent – korántsem
puszta formalitás, a királyi házasságokat
szabályozó brit törvény ugyanis ki-
mondja, hogy a trónutódlási sor első hat
helyén álló hozzátartozók házasságát az
uralkodónak előzetesen jóvá kell hagy-
nia. Harry herceg jelenleg éppen a hato-
dik helyen áll a trónöröklési listán,
amelyen Károly trónörökös, utána Harry
bátyja, Vilmos herceg, majd Vilmos és
hitvese, Katalin cambridge-i hercegnő
három gyermeke, az ötéves György her-
ceg, a háromesztendős Charlotte her-
cegnő és az áprilisban született Lajos
herceg foglalja el az első öt helyet.

A brit kormány az elmúlt években ala-
posan korszerűsítette a királyi család
magas rangú tagjainak trónutódlását sza-
bályozó törvényt, amelyből mindenek-

előtt kikerült az a több évszázados disz-
kriminatív megkötés, amelynek alapján
az uralkodó vagy a trónörökös fiúgyer-
mekei a leányutódok elé kerültek a trón-
öröklési sorban, akkor is, ha
leánytestvéreiknél fiatalabbak voltak.

II. Erzsébet királynő is csak azért
ülhet 66 éve az Egyesült Királyság trón-
ján, mert szüleinek, VI. György király-
nak és Erzsébet anyakirálynőnek nem
voltak fiúgyermekei. A jelenlegi ural-
kodó egyetlen testvére a nála négy évvel
fiatalabb Margit hercegnő volt, aki éle-
tének 72. esztendejében, 2002-ben el-
hunyt. Az új törvény alapján Charlotte
hercegnő, Vilmos és Katalin leánya
megtartotta negyedik helyét a trónutód-
lási listán azután is, hogy a minap vi-
lágra jött öccse, Lajos herceg.

Hercegi esküvő 
Engedélyezte II. Erzsébet királynő a frigyet



Tizedik alkalommal rendezték
meg szombaton Makfalván a
Székely majálist, amelynek a
szórakozás mellett idén is
megvolt a politikai üzenete:
ezúttal a székely zászló.

Egyedi pillanattal kezdődött a
szombati Székely majális: miután
az összegyűlt tömeg sorokba rende-
ződött, a faluközpont kis parkjában
Wesselényi Miklós mellszobra
mellé felhúzták a székely zászlót, és
elénekelték a himnuszt. Ezután
helyi lovasok, a 15. és 9. honvéd
huszárok, valamint a bekecsalji
lófők vezetésével eilndult a menet a
„felvirágozott” falun végig: kisgye-
rekek és felnőtteek zászlókat lobog-
tattak, néhány fiatal egy jókora
székely zászlót vitt, és a főutcán
szinte minden házon ott lobogott a
székely és/vagy nemzeti lobogó. A
Czigler-kertbe érkező menet élén az
étfalvi fúvószenekar időközben
megteremtette a jó hangulatot, így
a helyszínen már igazi majálisi kép
fogadott mindenkit. 

Mivel a Székely majális a szóra-
kozás mellett politikai üzeneteket is
továbbít, elsőként politikusok, 
közéleti személyiségek léptek szín-
padra. Megnyitójában Gábor Áron
Árpád helyi református lelkész arra
hívta fel a figyelmet, hogy milyen
volt a helyzetünk száz évvel ezelőtt,
1918-ban és az azt követő években,
amikor senki nem hitte volna, hogy
megtörténhet az, ami ezen a napon:
együtt vonulhat fel a falu utcáit
övező zászlók között a székely és
magyar, anyaországi és határon túli
testvérek, együtt dobbanhat a szí-
vünk a népdalokra, együtt örülhe-
tünk ezen a napon. Hogy mi lesz tíz,
húsz, száz, ötszáz vagy ezer év
múlva, azt nem tudjuk, de egy biz-
tos: már Szent István is rámutatott,
hogy nemzetünket csak a hit tart-
hatja meg.

A Székely majálist azért szervez-
ték meg tíz évvel ezelőtt, hogy
Makfalván találkozni tudjanak azok
az emberek, akik a tisztát, szépet,
jót meg szeretnék osztani saját 
népükkel – hangzott el. Ezért egy-
percnyi csenddel adóztak néhai
Márton Zoltán (Dönci) makfalvi
polgármester, a Székely majális
kezdeményezője, szervezője emlé-
kének.
Nem vagyunk Románia ellenségei

Nemcsak a Székely majális tize-
dik évfordulója miatt jubileumi az
idei év – hívta fel a figyelmet Izsák
Balázs, a Székely Nemzeti Tanács
elnöke. Százéves a székely önren-
delkezési törekvés és az SZNT is,
amely megalakulásakor Magyaror-
szág területi egységének megőrzé-
sét tűzte ki célul. Ezért ennek
jogutódjának tekintik a mai SZNT-
t, és ezt 2010-ben ki is mondták.

Az idei év fontos eseménye,
hogy a román parlament előtt van
Székelyföld autonómiastatútuma,
amely a székelységnek mint önálló
autonóm entitásnak az akaratát és
jövőképét mutatja fel. Az, ahogyan
a parlament viszonyul ehhez a do-
kumentumhoz, a román állam állás-
pontját is tükrözi, így két entitás
vitájáról beszélhetünk a Székely-
föld jövőjét illetően. Izsák arra is
emlékeztetett, hogy március 9-én
Dabis Attilát, az SZNT külügyi
képviselőjét nem engedték be Ro-
mániába, majd tíz évre ki is tiltot-
ták, pedig ő semmi olyant nem tett,
ami az ország biztonságát kockáz-
tatná. Románia része az Európa Ta-
nácsnak, egy nemzetközi
együttműködésnek, és aki ezen
belül képzeli el a demokráciát, az
nem lehet ellenség, ahogy a széke-
lyeket sem szabad Románia ellen-
ségének tekinteni – emelte ki a
politikus.
A zászlónak üzenete van

A Székely majális kiemelt ünnep,
ahol már tizedik éve találkozha-
tunk, jól érezhetjük magunkat egy-

más társaságában, és politikai üze-
neteket fogalmazhatunk meg –
mondta el Vass Imre, Makfalva pol-
gármestere. Emlékeztetett arra, hogy
itt hirdették ki először: Marosszék is
a Székelyföld része, innen indult
szekérkaraván a székelyek nagy me-
netelésére, itt tűzték ki Marosszéken
először önkormányzati épületre a
székely zászlót, tehát a község elöl
járt az autonómiaküzdelemben is,
míg tavaly Kulcsár-Terza József a
parlament elé terjesztette Székely-
föld autonómiastatútumát, ami mel-
lett a magyar pártok egyhangúlag
kiálltak. Íme, a magyar egységet
nem pártok, hanem egy közös cél te-
remti meg – mutatott rá. A mai
napon is felhúzott székely zászlóra
úgy kell tekinteni, mint a székely-
magyar egység megteremtőjére, hi-
szen a székely zászló a székelység
eljövendő szabadságát hirdeti.

A Székely majális alkalmával a
Székely Katasztrófaelhárítás és Pol-
gári Védelem nevű szervezet dísz-
kardot hozott Budapestről, amelyet
átnyújtott Vass Imrének, majd a pol-
gármestert tiszteletbeli tagjává fo-
gadta, és felkérte a szervezet
ügyeinek erdélyi képviseletére.
Magyar szó ezer év múlva is

Boldog István anyaországi or-

szággyűlési képviselő nem először
jár Makfalván, de első alkalommal
a Székely majálison. Azért is tar-
totta fontosnak, hogy itt legyen,
mert köszönetet kell mondania
mindazon erdélyi testvéreknek,
akik személyesen dolgoztak azon,
hogy ő ismét képviselő lehessen. A
magyarság egy és oszthatatlan, de a
mostani kétharmados többséget a
magyarországi kormányzó pártszö-
vetség a határon túli testvérek sza-
vazatának köszönheti. Ezért
oklevelet adott át Vass Imre polgár-
mesternek és Biró Zsoltnak, a Ma-
gyar Polgári Párt elnökének,
egyrészt személyes, másrészt Orbán
Viktor miniszterelnök ez irányú kö-
szönetét is tolmácsolva.

Boldog István hiszi, hogy ezer év
múlva is magyar szótól lesz hangos
a Kárpát-medence, és a magyar lesz
itt a meghatározó nemzet. Ehhez
azonban meg kell őrizni kultúrán-
kat, magyarságunkat, székelysé-
günket. A nemzeti érzelmű nevelést
a gyermekeknél kell elkezdeni,
ezért tavaly ide is elhozta a magyar
népmesét, és az új magyar kormány
a Kárpát-medence minden magyar
óvodájába el fogja juttatni a népme-
sét, amely egy magyar kulturális
érték, szellemi tudás, amelyhez
mindenkinek hozzá kell jutnia, és
amelyet tovább kell adni.
Fáklyavivők

Biró Zsolt MPP-elnök a székely
zászló köré fűzte gondolatait: ahol
zászló leng, ott székely él, ott pislá-
kol a jövő. Székelyföld olyan lesz,
amilyenné mi magunk formáljuk.
Makfalva ebben jó példával jár elöl,
nem a könnyű utat választotta, ezért
vezetőit Maros megyei elöljárók is
megpróbálják ellehetetleníteni.
Makfalva fáklyavivő, ahol követke-
zetesen kiállnak és hirdetik, hogy a
Székelyföld egy és oszthatatlan – ez
a Székely majális legfőbb üzenete a
székelyek és a nagyvilág számára.
Fontosak az ilyen alkalmak, a talál-
kozások, meg kell beszélni közös
dolgainkat, bátorítani kell egymást,
és meg kell találni a megoldást,
életet lehelni a szülőföldbe, hogy
mindenki megtalálja itthon a számí-
tásait.

Felhőtlen szórakozás
A politikai üzenetek után a teret

átengedték a szórakozásnak. A szín-
padon egymást váltották a makfalvi
Rozmaring és a vajdaszentiványi
Takács Mihály néptánccsoport kor-
osztályai, a Mezőhavas népi zene-
kar, az alattyáni dalosok, az étfalvi
fúvószenekar, majd a nótaénekesek
vették át a „szót”: Bányai Márton,
Lichtmannenger Tibor, Ábrám
Tibor, Bárkányi Adrien és az alaty-
tyáni Deák család nótákkal, Erdős
Melinda operettrészletekkel lépett
fel. Napközben tizenhat üstben főz-
ték a falnivalót a községbeliek,
hogy a vendégeket megkínálhassák,
de a téren lacikonyhák is illatoztak,
hideg sört mértek, míg az egri Árvai
pincészet és a dicsőszentmártoni
Seprődi József bort kínált. Este a
nagykoncerteké volt a színpad: nem
volt hatalmas a tömeg, de annál fel-
szabadultabban szórakozott a pár
száz ember a felvidéki Máthé János,
majd a Szkítia másfél órás nagy-
koncertjén, a Napoleon Boulevard
és az Insect együttes, valamint Kin-
cses Tünde előadásain. A Szkítia és
a kárpátaljai Máthé János fellépése
Boldog István ajándéka volt Mak-
falvának és a székelyeknek. 
Mindig ugyanazok

Arra is kíváncsiak voltunk, mek-
kora munka van egy ekkora rendez-
vény megszervezésében. Muszka
Árpád önkormányzati képviselőtől
megtudtuk: a szervezés már hóna-
pokkal azelőtt elkezdődött, a hely-
színi munka két-három napot
igényel. Nagyjából ugyanaz a csa-
pat végzi ezt, mint tíz évvel ezelőtt,
de kiegészültek néhány lelkes em-
berrel és helyi tanácsossal, így ösz-
szesen mintegy 30-40 személy
fizikai munkája van a sátrak, szín-
padok felállításában, az étkeztetés
megoldásában, a villanyellátás
pedig a makfalvi Nagy István mes-
ter hozzáértését dicséri. A Székely
majálisra költségvetési pénzt nem
igényelnek az önkormányzattól, pá-
lyázatokból és támogatók adomá-
nyaiból állják – hangsúlyozta a
tanácsos.
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Politika és szórakozás
Jubilált a Székely majális

Gligor Róbert László

Az RMDSZ törvénybe szeretné foglal-
tatni, hogy az erdélyi magyarságot ne
lehessen nemzetbiztonsági kockázati
tényezőnek tekinteni Romániában –
jelentette ki egy pénteki kolozsvári
sajtótájékoztatón Csoma Botond parla-
menti képviselő, aki a Román Hír-
szerző Szolgálatot (SRI) felügyelő, és
a nemzetbiztonsági törvények módo-
sítására létrehozott különleges parla-
menti bizottságban képviseli a
szövetséget.

A képviselő elmondta: ha ezt sikerül a tör-
vénybe foglalni, már nem fordulhat elő, hogy
különböző stratégiák kockázati tényezőként

említsék például a székelyföldi autonómiatö-
rekvéseket. Arra utalt, hogy 2015-ben a köz-
rendre és közbiztonságra vonatkozó országos
stratégia tervezete a székelység autonómiatö-
rekvését bűnügyi jelenségként jellemezte,
amely fenyegetést jelent az állampolgárok jó-
létére és biztonságára. A vitatott bekezdés
végül nem került be a stratégiába, de – amint
azt korábban Izsák Balázs, az SZNT elnöke
saját tapasztalataira hivatkozva kijelentette –
ennek ellenére alkalmazzák.

Csoma Botond elmondta: a SRI-t felügyelő
parlamenti bizottság titkáraként feltett kérdé-
sére azt a választ kapta a szolgálat egyik ve-
zetőjétől, hogy Székelyföld területi

autonómiájának a követelését nem tekinti
kockázati tényezőnek a titkosszolgálat, míg az
a szabad véleménynyilvánítás keretei közé il-
leszkedik. A meg nem nevezett SRI-vezető az
autonómiatervezet parlamenti benyújtását is a
szabad véleménynyilvánítás megnyilvánulá-
sának tekintette. Hozzátette: az autonómia kö-
vetelése csak akkor lenne kockázati tényező,
ha követelői a demokratikus folyamatokba
nem illeszkedő cselekedeteket követnének el.

Csoma Botond azt is elmondta, hogy az
önkormányzati vezetők nemzetbiztonsági
okokból történt megfigyelése kapcsán azt a
választ kapta: a határ menti települések mig-
rációs kockázatai miatt van szükség eseten-

ként ilyen megfigyelésre. Amikor nevet nem
említve ugyan, de Horváth Anna volt kolozs-
vári alpolgármester féléves nemzetbiztonsági
megfigyelésére kérdezett rá, azt a választ
kapta, hogy a megfigyelést esetenként az is
indokolhatja, hogy a SRI úgy ítéli meg: vala-
mely önkormányzati vezető idegen országok
titkosszolgálatával léphet kapcsolatba.

Csoma Botond a januárban meghalt Veres-
tóy Attila helyét vette át a SRI-t felügyelő bi-
zottságban. Egyes – nacionalista hangvételű
– román nyelvű portálok élesen bírálták,
hogy román és magyar állampolgársággal is
rendelkező politikus került a titkosszolgálat
bizottságába.

Az erdélyi magyarság nem kockázati tényező



Két éve a Marosvásárhelyi
Kulturális és Tudományegye-
tem vállalta fel, hogy a szak-
oktatás és mesterségek
vásárának főszervezője lesz.
Minden alkalommal partner-
ként volt jelen az intézmény,
amelyet a városi tanács, il-
letve a polgármesteri hivatal
működtet, de két éve hangsú-
lyozottabban kívánják nép-
szerűsíteni a rendezvényt,
ugyanis Marosvásárhelyen
nagy hagyománya volt a
szakmai oktatásnak. A rend-
szer 1989-ig jól működött,
aztán a váltást követő gazda-
sági átalakulás áldozata lett a
szakoktatás, a duális képzés,
amit szeretnének felkarolni,
visszahelyezni régi státusába. 

A Marosvásárhelyi Kulturális és
Tudományegyetem az 1963-ban
alapított oktatási és kulturális köz-
intézményből, a népfőiskolából ala-
kult. Először a M. Eminescu
Ifjúsági Művelődési Ház keretében
működött, majd 1993-tól a maros-
vásárhelyi önkormányzat aláren-
deltségébe tartozó, önálló jogi
személyiségű, független intézmény
lett. Az évek során több neve volt:

Népi Egyetem, Kulturális és Tudo-
mányegyetem, Szabadegyetem,
majd 1993-tól újból Népi Egyetem,
2011 óta Kulturális és Tudomány-
egyetem. Székhelye a városköz-
pontban, a Iuliu Maniu utca 4. szám
alatt van. 

Az intézmény – a társadalmi és
gazdasági elvárásoknak megfele-
lően – kiterjesztette a tevékenységi
körét a vásárhelyiek és a Maros me-
gyeiek szakképzésére és átképzé-
sére. Ezért is vállalta fel, hogy
egyik főrendezvényeként tavasszal
és ősszel megszervezi a vásárt. 

A vásár célja megismertetni azo-
kat a szakmákat, amelyeket a ma-
rosvásárhelyi oktatási intézmények
kínálnak, ugyanakkor a felmérések
alapján irányt mutatnának arra,
hogy miként alakul a munkaerő-
piac, milyen szakma tűnik el vagy
jelenhet meg mondjuk az elkövet-
kezendő 10-15 évben. Elsősorban a
szülőket célozzák meg a cégek se-
gítségével, hiszen nagyon fontos,
hogy merre irányítják gyermekeiket
pályaválasztáskor. A vásáron jelen
lesznek azok a partnercégek, ame-
lyek munkaerőhiánnyal küzdenek,
és bemutatják, hogy milyen körül-
mények között dolgoznak. Ezáltal

is megkedvelhetnek bizonyos szak-
mákat a szakiskolát választó diá-
kok. 

Dr. Csegzi Sándor intézményve-
zető elmondta, hiánypótló intéz-
ményként, alkalmazkodva a
munkaerőpiaci igényekhez, igye-
keznek olyan szaktanfolyamokat
szervezni, hogy az azokat elvégzők
azonnal munkába is állhassanak. A
végzősök a munkaügyi és az okta-
tási minisztérium által elismert ok-
levelet kapnak. Kapcsolataiknak
köszönhetően napirenden vannak a
munkaerőpiac mozgásával, ehhez
igazodva hirdetik meg tanfolyama-
ikat, amelyeket jól képzett egye-
temi, középiskolai tanárok,
mérnökök tartanak. Az elméleti
órák a székhelyen vannak, a diákok
többnyire a helyszínen a cégek által
rendelkezésre bocsátott műhelyek-
ben, gyárakban gyakorlatoznak.
Legtöbb két hónapon belül akkredi-
táltathatnak olyan képzést, amelyre
igény van, így a cégeknek nem kell
megvárniuk, hogy az állami rend-
szerben levő hároméves szakmai

képzésben részesülőket alkalmaz-
zák. 

– Szét kell választani azt a vona-
lat, amit az állami oktatás képvisel,
és azt, amit a kötelező oktatási rend-
szeren kívülieknek ajánl a Kulturá-
lis és Tudományegyetem. A duális
oktatás abban áll, hogy a szakmai
oktatás egyharmada elmélet, két-
harmad gyakorlati képzés. Ez léte-
zett az 1990-es évek elején, de
megszűnt, annak ellenére, hogy Né-
metországban, Dániában, Norvégi-
ában működik, és példája lehet
annak, miként épül fel az eredmé-
nyes gazdasági élet az ilyen jellegű
szakoktatásra alapozva. Viszonylag
rövid idő alatt, olcsón tudjuk átké-
pezni a munkaerőt a piac igényei
szerint, úgy, hogy ennek érdekében
összefogjuk az önkormányzatot, a
vállalkozói réteget, a központi in-
tézményeket, és így hosszú távon
megfelelő szakoktatást biztosítha-
tunk. Szakmai képzőközpont létesí-
tését tervezzük. A polgármesteri
hivatal biztosítja az épületet, a gya-
korlathoz szükséges gépeket és fel-
szereléseket magáncégek
hozzájárulásával vásároljuk meg és
szereljük fel, ugyanakkor az intéz-
mény fenntartására pályáztunk a
gyulafehérvári regionális központ-

nál is. Az elképzelés szerint számí-
tógép-vezérlésű fémforgácsoló
(CNC) gépekkel ellátott lakatos- és
autószerelő műhelyt rendezünk be
első lépésként, de lesz még két
másik szakmának gyakorlóteret biz-
tosító műhely is. Jelenleg CNC-
gépkezelő-, autósszakmában
(motortan, elektromos vezérlés, lég-
hűtés, fűtésrendszer) szakmai kép-
zést ajánlunk a legmagasabb
műszaki háttérrel. Ugyanakkor ru-
hadesign, idegennyelv-tanfolyama-
ink is vannak. Jelenleg is
számítógép-vezérlésű fémforgá-
csoló szakembereknek azonnali al-
kalmazással legalább 50-60
munkahelyet tudnánk biztosítani
partnercégeinknél. Ezenkívül azon
vagyunk, hogy hozzájáruljunk a
környezetkímélő mentalitás kialakí-
tásához, ezért magas szintű műszaki
felszereltségű, levegő- és talajminő-
séget vizsgáló berendezéseink van-
nak, és egy kis meteorológiai
állomást is működtetünk, ahol ki-
mutathatjuk a közvetlen környeze-
tünkben a klímaváltozás hatásait.
Az adatok birtokában megoldásokat
ajánlhatunk energiatakarékos házak
építéséhez vagy más környezetkí-
mélő technológiák alkalmazására –
összegzett az intézményvezető. 

A bukaresti Odeon Színház-
ban tartott gálaünnepségen a
MOL Románia és A Közössé-
gért Alapítvány nyolcadik al-
kalommal adta át a
tehetséggondozásért járó
Mentor Díjakat. Országos vi-
szonylatban tíz tanárt és
edzőt részesítettek az elisme-
résben, akiket a tavalyi ki-
írásra beérkezett 216
jelölésből választottak ki. A
díjazottak között van a ma-
rosvásárhelyi Sebestyén Júlia
matematikatanár is, a Vályi
Gyula Matematikai Társaság
alapítója, a fiatal matemati-
kus tehetségek támogatója, a
Vályi-kör és -emlékverseny
fáradhatatlan szervezője. 

Csodálatos emberek ünnepe 
A gálának helyet adó, ékszerdo-

boznak beillő Odeon Színház nagy
meglepetéssel szolgált, hiszen az
épület mennyezete eltűnt, helyette a
szabad ég fogadta a látogatókat,
ami még különlegesebbé tette az
elegáns teret. Mindez addig tartott,
amíg pár esőcsepp miatt hangtala-
nul visszagörgették a tetőt, miköz-
ben Cătălin Ştefănescu tévés
műsorvezetővel kezdetét vette a
gála, s tehetséges gyerekek, fiatalok
muzsikája hangolt rá az esemény
magasztosságára. 

– Nem azok a kiválóságok, akik
nap mint nap megjelennek a képer-
nyőn vagy a sajtóban, hanem leg-

több esetben azok a diszkrét szemé-
lyek, akik nevét nem verik nagy-
dobra, mégis, csodálatos munkájuk
folytán, ők viszik előre a világot
azáltal, hogy a jövő nemzedék lép-
teit igazgatják, tehetségeket karol-
nak fel, és mentorként irányítják
őket kiváló teljesítmények elérése
érdekében. A Közösségért Alapít-
vány 2008 óta a tehetségek, a kul-
túra, a közösségi értékek és a
speciális igényű gyermekek és ifjak
felkarolására jött létre, hogy vilá-
gunk barátságosabbá váljon –
mondta felvezetőjében a műsorve-
zető, aki hozzátette, nem emlékün-
nepély, hanem örömünnep a
Mentor-gála, amely csodálatos em-
bereket sorakoztat fel. 

– A MOL Románia immár nyolc
éve részesíti elismerésben a kiváló
tanárokat és edzőket. A Mentor Díj-
jal a rendkívüli oktatókat és nevelő-
ket jutalmazzuk, ezáltal ismerve el
munkájuk kiemelkedő fontosságát.
A Mentor Díjjal bárki számára le-
hetőség nyílik megköszönni okta-
tója vagy edzője odaadó,
fáradhatatlan munkáját, akinek je-
lenléte nemcsak a tanítványok sike-
res szakmai pályafutásában volt
meghatározó, hanem gyakran a
mindennapi életben is” – nyilat-
kozta Camelia Ene, a MOL Romá-
nia ügyvezető igazgatója.
Diákok százait „tarisznyálta fel” 

Sebestyén Júlia a marosvásárhe-
lyi Pedagógiai Főiskolán végzett,
1966 óta tanított matematikát a vá-
rosban. Tanári pályafutása során
mindig tanítványai előmenetelét, a

tehetségek ápolását szorgalmazta,
ami eredménnyel járt, hiszen a ma-
tematikaversenyeken kitűnő ered-
mények születtek. Tanítványai
közül sokan matematikát vagy vele
rokon szakot végeztek, doktori
címet szereztek, egyetemeken taní-
tanak és kutatással foglalkoznak
szerte a világban. A tanárnő nevé-
hez fűződik a Vályi Gyula Matema-
tikai Társaság megalapítása, amely
1994 óta általános iskolai tanulók
százainak matematikai felkészü-
lésre, a tanároknak pedig szakmai
továbbképzésre adott esélyt. A
Vályi Gyula Matematikakör az el-
múlt 24 évben nagyon sok vásárhe-
lyi és környékbeli diáknak nyújtott
életre szóló élményt. A tanárnő ér-
deme a világhírű matematikus,
Vályi Gyula emlékének ápolása,
Vályi-emléktábla és -emlékoszlop
állítása, továbbá a Vályi matema-
tika-emlékverseny szervezése. 

A tanárnő tevékenységét számos
díjjal és elismeréssel jutalmazták,
mindez kiderült abból a kisfilmből
is, amelyet a díjazottak tiszteletére
készítettek. Valamennyi díj megko-
ronázásaként érkezett a Mentor Díj.

– 52 éve tanítok matematikát,
ebből 44 évet az iskolában, a többit
köri tevékenységeken. Mindig a
gyermekek érdekeit helyeztem elő-
térbe, tanítványaim a világ minden
részén – Európában, Amerikában és
Ázsiában is – matematikusként,
mérnökként, kutatóként megállják
a helyüket. Sajnos sokan elmentek,
de azért itthon is maradtak közülük,
sok egyetemen tanítanak volt diák-

jaim. Az egyik közülük dr. Domo-
kos József, aki a Sapientia EMTE
marosvásárhelyi karán tanít, s aki
több generáció elismeréseként java-
solt erre a díjra – fogalmazott a dí-
jazott tanárnő. 

A további díjazottak: a gyergyó-
újfalfusi Balázs József rajztanár,
képzőművész, Veres László kézdi-
vásárhelyi cselgáncsedző, Daniel
Bănăţeanu călăraşi-i evezőedző,
Lenuţa Basoc oneşti-i fizikatanár,
Cătălin Becheru bukaresti úszó-
edző, Alin Larion konstancai atléti-
kaedző, Doina Ona dévai
zongoratanár, Dan Podeanu 
craiovai vívóedző és Olivia Papa
bukaresti hegedűtanár, akinek tanít-
ványai be is mutatkoztak a közön-
ségnek. 

Valamennyi díjazott pénzjutal-
mat kapott, és átvette a Mentor-tró-
feát, Ioan Nemţoi dorohoii
képzőművész alkotását.

Újabb jelölések lehetősége 
András Imre, A Közösségért Ala-

pítvány ügyvezetője a díjkiosztó
gálát követően elmondta, hogy
május 9-től közel nyolc hónapon át
folyamatosan lehet Mentor Díjra je-
lölni olyan tanárokat és edzőket,
akik tehetséges fiatalokat fedeztek
fel és segítették őket szakmai pálya-
futásuk elején. 

– Mivel a határidő előtti utolsó
napokon beküldött jelölések gyak-
ran a díjak és kitüntetések felsoro-
lására korlátozódnak, arra biztatjuk
a jelölőket, hogy szánjanak ele-
gendő időt a jelölések összeállítá-
sára, hogy megfelelőképpen
részletezhessék a mentor szerepét a
fiatal életének és pályafutásának
alakulásában – tanácsolta az ügyve-
zető. A jelölések beküldésének ha-
tárideje 2018. december 31.
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Mentor Díj Sebestyén Júliának 

A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem
Az ötödik szakoktatás és mesterségek vásárán 

Mezey Sarolta

Automatizálási technikus (szakképesítés)
Szociális munkás (szakképesítés)
Számítógép-vezérlésű fémforgácsológép-kezelői

tanfolyam (CNC) (720 órás szakképesítés, munka-
helykínálattal)

Könyvtáros (bevezető, alapfokú képzés)
Felnőttképző oktató (formator) (szakmai tovább-

képzés)
Szabás, varrás, ruhatervezés
Német nyelv
A németnyelv-tanfolyamok lehetőséget biztosítanak

az általános német nyelv tanulása mellett az orvosi
szaknyelv, ill. az üzleti német nyelv elsajátítására, gya-
korlására is. A haladó szintű hallgatókat a Goethe In-
tézet B1, B2, C1 szintű nyelvvizsgáira készítik fel.

Angol nyelv
Számítógépes alapismeretek
Internethasználat (időseknek, de nem csak)
Fotózástechnika és digitális képfeldolgozás, vekto-

riális grafika (modulárisan)

Autó-, repülő- és hajómodellezés
Könyvelés (modulárisan)
Néprajz és népművészet
Programozható automaták (PLC-k, bevezető, alap-

fokú képzés)
A Kulturális Tudományegyetem a marosvásárhelyi

és környékbeli lakosság számára szervez felnőttokta-
tást. Az intézmény az egy életen át tartó tanulás, kép-
zés mottóval a régió kulturális és oktatási életének a
szolgálatában kíván tevékenykedni. A tanfolyamon
részt vevők minimális létszáma 10, maximális lét-
száma 20 személy. A kezdés a minimális létszámú be-
iratkozótól függ. Igény szerint román, magyar és angol
nyelven szerveznek tanfolyamokat. 

Elérhetőség:
Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem 
Iuliu Maniu utca 4. szám
Tel. +40-265-251-118.
Fax: +40-365-882-850.
E-mail-cím: contact@ucstgm.ro

A Kulturális és Tudományegyetem kínálata 



A marosvásárhelyi dr. Szabó
Árpád közgazdász, egyetemi
tanár vezette azt a felmérést,
amelyet az év elején Györgyei
Szabó Magdolna, az Udvar-
helyszéki Kis- és Középvállal-
kozások Szövetsége ügyve-
zetőjének kérésére végeztek
el. Ebben a március 20-ára, a
boldogság világnapjára ren-
delt kutatásban azt vizsgál-
ták, hogy mennyire boldog a
székely. Bár nagy részük Har-
gita és Kovászna megyei volt,
a válaszoló 1.422 személy
közül mintegy 100 megyénk-
ből került ki. Arra kértük a ku-
tatásvezetőt, hogy részle-
tezze a felmérést, és ossza
meg velünk az eredményét. 

– Honnan indult a kutatás? 
– Györgyei Szabó Magdolna, az

Udvarhelyszéki Kis- és Középvál-
lalkozások Szövetsége ügyvezetője
– aki Magyarországról költözött Er-
délybe – keresett meg a kéréssel. A
székelyudvarhelyi Modern Üzleti
Tudományok Főiskoláján tanítok,
az oktatási intézményen keresztül
vettük fel a kapcsolatot. Mivel jnuár

végén beszéltük meg a kutatást, és
az volt a feltétel, hogy március 20-
ig fejezzük be, rövid idő volt az idő
arra, hogy alaposabb tanulmányt
készítsünk. Összeállítottam egy 15
kérdésből álló kérdőívet, és úgy
döntöttünk, hogy nem használunk
személyes kérdezőbiztosokat,
hanem az internet segítségével szó-
lítjuk meg az alanyokat. Szeren-
csénk volt azzal, hogy a
székelyhon.ro kiadója felvállalta,
felületén közzéteszi a kérdőíveket,
és a bálványosi spa resort is felaján-
lott egy wellnesshétvégét valakinek
a válaszolók közül, így juthattunk el
majdnem másfél ezer emberhez,
ami kiváló eredmény, ugyanis az
elején úgy terveztük, hogy 500 sze-
mélyt szólítunk meg. 

– Volt-e a mintavételkor valami-
lyen területre, nemre, korra
vagy másegyébre vonatkozó
megkötés? 

– Az első kitétel az volt, hogy
Székelyföldről szóljon, a hagyomá-
nyos székely székekről jövő vála-

szokat elemeztük, és úgy gondol-
tuk, hogy aki székelynek érzi
magát, kitöltheti a kérdőívet. A
nemzetközi boldogságkutatás elő-
írásai alapján a 15 évnél idősebbek-
től vártunk választ. 

– Milyen módszertant használ-
tak? 

– Mivel a világon kétféle boldog-
ságkutatási módszertan létezik, a
Gallup Intézet szabályai alapján
döntöttem úgy, hogy kizárólag a 15
évesnél idősebbeket kérdezzük
meg. Kutatómunkánkat a Happy
Planet Index módszertana szerint
végeztük 1422 személy kitöltött
kérdőíve alapján. Többek között
arra voltunk kíváncsiak, hogy ki
mennyire boldog, ki mondja meg,
hogy boldogok vagyunk-e, a körül-
öttünk élők boldogabbak-e, mint
mi? Mit jelent a magas életszínvo-
nal és mit a jólét? Mennyire boldo-
gít a pénz? Létezik-e „nemzeti
boldogság”? Mennyire elégedettek
az etnikailag és kulturálisan a ma-
gyarsághoz kötődő, de területileg
Románia közepén élő székelyek?
Ifj. Albert Hadley Cantril (1906–
1969) amerikai pszichológus, ku-
tató kidolgozta a róla elnevezett
„létrát”, a nullától a tizedik fokig
terjedő skála szerinti mutatóval

számszerűen is meghatározható a
boldogság. Az élethelyzettel való
elégedettség Cantril-skáláján Ro-
mánia 5,2-es értékkel a világrang-
lista 73. helyét, míg Magyarország
4,7-es indexszel a lista 94. helyét
foglalja el a felsorolásban szereplő
140 ország közül. 

– Részletezzük az eredményeket. 
– Az említett World Happiness

Report módszertana szerint a Cant-
ril-skálán – amelyet a Happy Planet
Index esetében is használnak – mért
6,97 pontos eredménnyel a Szé-
kelyföld a világ élvonalába tartozik
a boldogságot és elégedettséget te-
kintve, a 8. helyen álló AEÁ mögött
kerülne a listára. Figyelembe kell
venni viszont azt is, hogy a kérdőí-
veket internethasználók töltötték ki.
Ismereteink szerint Romániában
2017-ben a háztartások 76,4%-a
rendelkezett otthoni internetkapcso-
lattal, ami egyfajta korlátozást je-
lentett a reprezentativitást illetően,
hiszen vélhetően az internetkapcso-
lattal nem rendelkezők szegényeb-

bek, „boldogtalanabbak”, így ez a
hiányosság is emelhetett a mutatón.
Ismereteim szerint az egy főre jutó
GDP-nél a Világbank által listázott
175 ország között a székelyföldi
megyék az első 70 közé kerülnének,
Mexikó és Irak közé.

Az emberi fejlettségi index terén
Székelyföld a világranglista 57. he-
lyén lenne. A felmérésből kiderült,
hogy a székelyek közepesen adako-
zóak és segítőkészek, a politikuso-
kat és a vállalkozókat viszont
korruptnak tartják.

A számítások alapján Székely-
föld a 37,8-as indexével bekerül a
világon az első 10 helyezett közé,
ahol az anyagilag szegény, de mégis
boldog országok kapnak helyet. A
boldogság és a kiegyensúlyozott
élet különböző területeit külön fel-
mérő kérdésekre kapott válaszok
azt mutatják, hogy a székelyek az

anyagiakkal és a spiritualitással áll-
nak gyengébben, a családi kapcso-
lataikat és az egészségüket tartják
jónak. Az mindenképpen elmond-
ható, hogy Székelyföldön az em-
berek boldogabbak, mint a
környező népek és népcsoportok. 

– Ez meglepő, mert azt gondol-
nánk, hogy a kisebbségi sorban,
gazdaságilag elmaradt régió-
ban élők boldogtalanok. 

– Ezt feltételeztem a kutatás
előtt, de kiderült, hogy mindkét or-
szágban mértnél jóval magasabb
érték született. Az eredményt köve-
tően kiderítettem, hogy vannak
olyan kutatások, amelyek igazolják,
hogy nincs összefüggés a gazdasági
jólét és a boldogság között. A mi
felmérésünkből is kiderült, hogy
azok, akik 2.000–3.000 lej közötti
jövedelemmel rendelkeznek, boldo-
gabbak, mint a 3.000 lej fölött ke-
resők, továbbá az is, hogy a nők
boldogabbak, mint a férfiak, és ál-
talában a szakmai beteljesülés is
hozzájárul ehhez az állapothoz, 
vagyis a felsőfokú tanulmányokat

végzettek boldogabbak. Az is érde-
kes volt, hogy a rendszeresen temp-
lomba járó, adakozó, segítőkész,
vallásosabb személyek boldogab-
bak, mint az ateisták, ugyanakkor a
nagycsaládosok is jobban érzik ma-
gukat, mint azok, akik egyedül vagy
csak párban élnek. Egy hasonló bi-
zalomkutatás elemzésekor olvas-
tam, hogy az önkéntesség
gyakorlásakor, adományozáskor
oxitocin szabadul fel a vérben, ez is
növeli a boldogságérzetet. 

– Hogy nézne ki a legboldogabb
székely „fantomképe”? 

– Az 1.000 és 2.000 lej között ke-
reső, felsőfokú végzettségű, város-
ban lakó, nagy családban élő nő a
legboldogabb a Székelyföldön. 

– Vállalkozók szövetsége kérte fel
önt arra, hogy végezze el a kuta-
tást. Mire használhatja a gazda-
sági szféra az eredményeket? 

– A boldogság bizonyos emberi
igények kielégítését jelenti. Ez egy
primer kutatás volt, ha folytatnánk,
talán választ lehetne keresni arra,
hogy milyen, a gazdasági termelé-
kenységhez kötődő igényei vannak
az embereknek. A Gallup Intézet
szabályai alapján vizsgáltuk a tanul-
mányokat, a szakmai végzettséget,

ebből kiderülhet, hogy milyen mun-
kaerő áll a munkáltatók rendelkezé-
sére. A Gallup kérdései között
szerepelt az is, hogy mennyire tart-
ják korruptnak a politikusokat. Én
rákérdeztem arra, hogy mennyire
korruptak a székelyföldi vállalko-
zók, és mennyire tartják igaznak
azt, hogy csak korrupcióval és kö-
nyököléssel lehet érvényesülni. A
válaszadók között voltak mun-
kások, nyugdíjasok, diákok és vál-
lalkozók is. Kiderült, hogy a
megkérdezettek 60%-a korruptnak
tartja a vállalkozókat, és azt állí-
totta, hogy a törvény megszegésé-
vel lehet érvényesülni. Ez jelzés
lehet a vállalkozói szférának. 

– Sok minden befolyásolja a
boldogságot, a kutatásban csak
15 kérdés szerepelt, holott szá-
mos más tényezőt is vizsgálhat-
tak volna. Kiderült-e, hogy az
idő múlásával a közvetlen kör-
nyezetben, de akár az országban
vagy világban történő gazda-
sági, politikai változások meny-
nyire hatnak a boldogság-
érzetre? 

– Feltettük azt a kérdést is, hogy
a már említett 10-es skálájú létrán
milyen boldognak látják magukat
az emberek 10 év múlva. Csodálko-
zásunkra mindenki optimistán vála-
szolt. Igaz, amint utólag kiderült,
talán nem voltak a válaszadók kö-
zött olyanok, akik a Facebookon azt
kommentálták, hogy miért kell
ilyen marhaságokat kérdezni az em-
berektől. 

– Folytatják-e a kutatást? Ön is
említette, hogy 15 kérdés nem
elég ahhoz, hogy a témakörben
teljesebb képet kapjunk.

– Mindenképpen folytatnánk a
felmérést. Kérdezőbiztosok bevo-
násával reprezentatívabbá szeret-
nénk tenni a kutatást úgy, hogy több
vidéken lakót és férfit kérdeznénk
meg, és kiterjesztenénk az erdélyi
magyarságra. Az a gond, hogy egy
ilyen munka nagyon sokba kerül.
Pedig a politikusoknak is meghatá-
rozhatna egy irányvonalat, hiszen
fény derülne arra, hogy a potenciá-
lis szavazók mit igényelnek. Talán
képet kapnánk arról, hogy mit kel-
lene fejleszteni: az infrastruktúrát, a
humán erőforrást? Fényt deríthet-
nénk arra is, hogy hol érzik magu-
kat jobban az emberek: a saját
lakásukban, a munkahelyen, milyen
kulturális környezetben találják
meg önmagukat? Érdekes lenne
megvizsgálni az elmagányosodás, a
kommunikáció hiányának, az egy-
más iránti bizalom vagy bizalmat-
lanság kérdéskörét is, vagy azt,
hogy miként éljük meg a moderni-
zációt a régi szokások, a kulturális
örökség megőrzése mellett. S ha
már itt tartunk, azt is érdemes volna
megvizsgálni, hogy 100 évi kisebb-
ségi sorsban mennyire boldogok
Romániában a magyarok. Remé-
lem, hogy valamelyik magyarság-
kutató intézet felfigyel a munkára,
és lát benne fantáziát, hogy a koráb-
ban feltett kérdések tucatjára vá-
laszt kapjon, és a következményei
alapján a politikai elit megalapozott
kisebbségi politikát folytasson. 

(A jelentés az UKKSZ tulajdona.
Az adatokat dr. Szabó Árpád hozzá-
járulásával közöltük.)

A Cantril-létrán elért válaszok a Székelyföldön kitöltött kérdőíveken

Leggyakrabban (nem a jelen pillanatban) milyen a kedélyállapota? Ha az előző szakaszban
említett létrán 0 a mély depresszió és 10 a maximális eufória, akkor jelenleg a létra melyik
fokán áll általános kedélyállapotát tekintve?
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Székelyföldi boldogságfelmérés 
Kisebbségi sorskérdések

Vajda György

A legboldogabb és legboldogtalanabb országok, valamint szomszédjaink a 2018-as listán 
(Forrás: World Happiness Report 2018 és saját számítás) Hogyan látja a jövőt? A boldogságát tekintve melyik fokon fog állni 5 év múlva?



Nem jutott be a labdarúgó Ro-
mánia-kupa megyei elődöntőjébe a
4. liga listavezetője, a Marosvásár-
helyi MSE. Fehér Csaba vezető-
edző csapata számára a
kupamérkőzések a saját nevelésű
fiatal játékosok beépítésének a te-
repe, így, akárcsak a két előző for-
dulóban, a Csittszentiván elleni
csapatban az MSE kezdőcsapatá-
nak a felét 15-16 éves játékosok al-
kották. Mellettük néhányan a
felnőttek közül is helyet kaptak, el-
sősorban azzal a feladattal, hogy
támaszt nyújtsanak a fiataloknak a
pályán, de ezúttal mindössze egy
olyan játékost nevezett Fehér
Csaba, aki rendszerint a kezdőcsa-
pat tagja a 4. ligában is.

A mezőnyben sok esetben nem
látszott a marosvásárhely csapat
tagjainak fiatal életkora, de a ta-

pasztalatlanság következtében el-
követtek néhány hibát, amit a há-
zigazdáknál játszó, magasabb
szinten is megfordult, tapasztalt já-

tékosok könyörtelenül kihasznál-
tak.

A negyeddöntők két papír-
forma-eredmény mellett egy igen
kiegyensúlyozott találkozót is
hoztak, amely, sajnos, a fegyelmi
bizottságnál fejeződik majd be.
Az alsóbb osztályban játszó Se-
gesvár meglepte a 4. ligás Dicső-

szentmártont, és amikor 3-3-as
döntetlenre állt a találkozó, és a já-
tékvezető büntetőt ítélt a hazai csa-
pat javára, kitört a botrány…

Az MSE kiesése után a megyei
kupagyőzelemre a két 4. ligás fő ri-
válisa, Marosludas és Marosorosz-
falu az esélyes.

Újabb, talán az utolsó jelentő-
sebb akadályon jutott túl a Maros-
vásárhelyi MSE, amely
feltartóztathatatlanul halad a labda-
rúgó 4. liga Maros megyei csoport-
jának a bajnoki címe felé. Fehér
Csaba edző tanítványai a középme-
zőnyben tanyázó Atleticot győzték
le, idegenbelinek számító találko-
zón, a meggyesfalvi pályán, és
ezzel tíz pontra növelték az előnyü-
ket a tabella élén – keddig leg-
alábbis, amikor a szombatról
elhalasztott Marosvásárhelyi Gaz
Metan – Marosoroszfalu mérkőzést
rendezik. 

Az Atletic – MSE találkozón az
első néhány eredménytelen táma-
dást követően a vendégcsapat a 8.
percben megtörte a jeget. Dudás ki-
használta a védők habozását, lecsa-
pott a jobb szélen egy labdára,
beadása pedig teljesen tiszta hely-
zetben találta Moldován Tamást,
aki nem hibázott. Az MSE rohamai
újabb hét perccel később hozták
meg a második találatot, amikor a
nagy kedvvel focizó Tamás Attila
befordult a védelem közepén, fa-
képnél hagyta az ellenfeleit, és a

jobb alsó sarokba helyezte a labdát.
Amikor már úgy tűnt, sima mér-

kőzés lesz, Mihály a középpályán
elveszített egy labdát, Şoimuşan
kapta a tizenhatos vonalánál, tett
még két lépést, és elgurította a ki-
szolgáltatott Kristály mellett. A ka-
pott gól megfogta az MSE-t,
kiegyensúlyozottá vált a meccs, és
szünetig akár egyenlíthetett is volna

az Atletic, igaz, az MSE is növel-
hette volna a különbséget.

A két csapat közötti szintkülönb-
ség a szünet után ütközött igazán ki.
Négy perccel az újrakezdés után
Dudás Levente ismét elvette a vé-
dőktől a labdát, és ezúttal egyedül
fejezte be, majd ugyanő növelte a
61. percben csapata előnyét. Ezt kö-
vetően sorra maradtak ki a jobbnál

jobb helyzetek Nicolau kapuja előtt,
és csak az összpontosítás hiánya
miatt nem lőtt több gólt a ven-
dégcsapat, a Ruja által a 68. perc-
ben szerzett találat kivételével. Az
Atletic néha próbálkozott ellentá-
madással, akcióik zöme azonban
nem jutott túl a védőkön, és amo-
lyan igazi nagy helyzetről esetük-
ben nem beszélhetünk.

Öt fordulóval a befejezés előtt
tehát az MSE megnyugtató előny-

nyel vezet, noha figyelembe kell
venni, hogy egyszer állni fog, ami-
kor követői csökkenthetik a különb-
séget. A matematika azt mutatja,
hogy Fehér Csaba csapatának (ha a
követői nem hibáznak) még hét
pontra van szüksége a biztos győze-
lemhez, négy mérkőzésből, amelye-
ket a rangsor alsó hányadában
található ellenfelekkel vív. A követ-
kező fordulóban a bordó-feketék el-
lenfele Ákosfalva lesz.
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A játéknap előtt listavezető Fe-
rencváros izgalmas hajrá után 1-1-
es döntetlent játszott a vendég
Vasassal a labdarúgó OTP Bank
Liga szombati, 30. fordulójában,
így átengedte az éllovas pozíciót a
Videotonnak. Az élvonalbeli tagsá-
guk megőrzéséért küzdő vendégek
az egy ponttal elmozdultak a kieső-
zónából.

Az első félidő első fél órája nagy
hazai fölényt hozott, az FTC játé-
kosai gyakorlatilag körbelőtték
Nagy Gergely kapuját, vagy amikor
eltalálták, a hálóőr védett. Az
utolsó 15 percben aztán kijött a
szorításból a Vasas, többször is el-
jutott a hazai tizenhatoshoz, de a

szünetig egyik oldalon sem szüle-
tett gól. A fordulást követően ismét
beszorította riválisát a házigazda, a
vendégek azonban eredményesen
védekeztek. A hajrához közeledve
kapufáig is jutott az FTC, a Vasas
pedig csak elvétve lépte át a felező-
vonalat, a hazaiak fölénye azonban
sokáig meddőnek bizonyult. A 90.
percben aztán egy beadás után
Nagy nagyot védett, de a kipattanót
Blazic befejelte, s ekkor úgy tűnt,
otthon tartja a három pontot a baj-
nokaspiráns. 

A Vasas azonban az utolsó perc-
ben, az utolsó támadásából bevette
Dibusz kapuját, így szerzett egy
pontot a Groupama Arénában.

Drámai hajrá után döntetlen 
a Groupama Arénában

Futballbajnoki eredmények
* 1. liga, felsőház, 9. forduló: Konstancai Viitorul – Jászvásári CSM Politehnica 1-0. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 44 pont,
2. FCSB 43, 3. Viitorul 35.
* 1. liga, alsóház, 9. forduló: Temesvári Poli ACS – Bukaresti Juventus 2-0, Voluntari FC – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-
2 (a háromszékiek gólszerzői: Yasin Hamed a 16., Fülöp István a 21. percben), Bukaresti Dinamo – Botoşani FC 2-0. Az él-
csoport: 1. Dinamo 41 pont, 2. Botoşani 32, 3. Sepsi OSK 26.
* 2. liga, 34. forduló: Snagov – Clinceni 1-1, Bukaresti Metaloglobus – Mioveni 2-1, Piteşti – Baloteşti 2-3, Nagyvárad – Arad
3-2, Suceava – Zsilvásárhely 3-2, Temesvári Ripensia – Szatmárnémeti 3-0 (hivatalból), Marosvásárhelyi ASA – Călăraşi 0-
3 (hivatalból), Miroslava – Temesvári Politehnica ASU 2-1, Târgovişte – Nagyszeben 1-1, Brăila – Afumaţi 1-2. Az élcsoport:
1. Călăraşi 86 pont, 2. Nagyszeben 81, 3. Târgovişte 67.
* 3. liga, I. csoport, 28. forduló: Paşcani – Kézdivásárhely 1-6, Székelyudvarhely – Lieşti 2-1, Darabani – Románvásár 3-5,
Rădăuţi – Csíkszereda 0-1, Focşani – Barcarozsnyó 1-0, Szászhermány – Bákó 3-4. A Galaci Oţelul szabadnapos volt. Az
állás: 1. Bákó 64 pont, 2. Csíkszereda 60, 3. Oţelul 59, …10. Kézdivásárhely 36, 11. Székelyudvarhely 32.
* 3. liga, V. csoport, 28. forduló: Magyarigen – Radnót 6-2, Kolozsvári Sănătatea – Medgyesi Gaz Metan II 2-1, Vidombák –
Lénárdfalva 0-3 (hivatalból), Felek – Gyulafehérvár 4-0, Kolozsvári U – Kudzsir 3-2, Tasnád – Szászrégeni Lendület 3-1, Dés
– Kolozsvári CFR II 1-3. Magyargáld szabadnapos volt. Az állás: 1. Kolozsvári U 68 pont, 2. Lénárdfalva 52, 3. Magyarigen
51, …10. Szászrégeni Lendület 32, …13. Radnót 16.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 4. liga, 25. forduló: Marosvásárhelyi Atletic – Marosvásárhelyi MSE
1-5 (1-2)
Marosvásárhely, meggyesfalvi pálya, 150 néző. Vezette: Alin Paşcan – Radu Mol-
dovan, Dorin Paşca (mind Marosvásárhely). Ellenőr: Ioan Toader (Marosvásár-
hely).
Gólszerzők: Şoimuşan (24.), illetve Moldován (8.), Tamás (15.), Dudás (49., 61.),
Ruja (68.).
Sárga lap: Pop Alexandru (17.), Nicolau (57.), illetve Dudás (41.), Silaghi (53.)
MSE: Kristály (81. Rigmányi) – Mihály (84. Bucur), Silaghi (83. Totó), Brai, 
Iernuţan, Ungur, German, Moldován, Tamás (54. Velichea), Dudás, Ruja. 
Atletic: Nicolau – Hasirov, Constantin (60. Scrob), Deac (68. Jucan), Pop A. (46.
Gergely), Soţan, Vega (82. Gagyi), Harkó, Bordaş, Şoimuşan (68. Buda), Birou.

Eredményjelző
A labdarúgó Románia-kupa negyeddöntőjének eredményei: Segesvári Pro Ti-
neret – Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor 3-3-as állásnál, a 90+3. percben fél-
beszakadt, Görgénysóakna – Marosoroszfalu 0-2, Nagysármás – Marosludas
1-10, Csittszentiván – Marosvásárhelyi MSE 3-0.

Keddig tíz pont az MSE előnye

Románia-kupa: Négy között 
Csittszentiván, botrány Segesváron

Jegyzőkönyv
OTP Bank Liga, 30. forduló: Ferencváros – Vasas FC 1-1 (0-0) 
Budapest, Groupama Aréna, 11.345 néző, vezette: Andó-Szabó.
Gólszerzők: Blazic (90.), illetve Egerszegi (94.).
Sárga lap: Lovrencsics G. (33.), Leandro (93.), illetve Hangya (78.), Vida (93.).
FTC: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Leandro, Sternberg – Nagy D., Spirovski (85.
Bőle) – Varga R., Paintsil, Moutari (64. Lovrencsics B.) – Böde (81. Georgijevic).
Vasas FC: Nagy G. – James, Burmeister (51. Vogyicska), Benes – Hangya, Murka
(46. Egerszegi), Ristevski, Vida – Ádám M. (67. Pavlov), Gaál, Barczi.

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga 25. fordulójában a következő eredmények születtek: Maroslu-
das – Szováta 3-2, Nagysármás – Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor 6-0, Mező-
méhes – Kutyfalva 0-3 (hivatalból), Nyárádtő – Náznánfalva 4-2, Marosvásárhelyi
Atletic – Marosvásárhelyi MSE 1-5, Ákosfalva – Dános 0-0. A Marosvásárhelyi Gaz
Metan – Marosoroszfalu mérkőzést kedden 18 órától rendezik. Nyárádszereda állt.

Eredményjelző
A magyar labdarúgó NB I 30. fordulójának eredményei: Debreceni VSC – Diósgyőr
2-1, Paks – Budapest Honvéd 1-2, Újpest – Puskás Akadémia 0-1, Videoton –
Szombathelyi Haladás 3-0, Mezőkövesd – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0, Ferenc-
város – Vasas 1-1.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Románia-kupa, 2018/2019-es kiírás, megyei negyeddöntő: Csitt-
szentiváni Horgászok – Marosvásárhelyi MSE 3-0 (2-0)
Vezette: Ionuţ Prodan – Bogdan Paşca, Răzvan Botoşer (mind Marosvásárhely).
Ellenőr: Szatmári Tibor (Marosvásárhely).
Gólszerzők: Palaghie (34., 61.), Legman (35.).
Csittszentiváni Horgászok: György B. – Tróznai, Gábor, Legman, Balázs A.,
Szász H., Palaghie, Belean (61. Szakács), György L., Ferenczi, Zolti (Ghereş).
MSE: Rigmányi – Kádár, Brai, Nagy H. (82, Török D.), Totó, Finna (58. Erdős-Ba-
lizs), Mihály-Schiller, Balázs N., Osváth (63. Miklós A.), Ciula (76. Palkó), Velichea. 

1043.
Szerkeszti: Farczádi Attila

A két csapat közötti szintkülönbség szünet után ütközött igazán ki.      Fotó: Rigmányi Arnold

Ranglista
1. MSE                         24 20 4 0 110-23 64
2. Marosludas             23 17 3 3 74-24 54
3. Marosoroszfalu       22 17 2 3 82-27 53
4. Szováta                    23 15 2 6 66-40 47
5. Gaz Metan               23 12 5 6 56-36 41
6. Atletic                      23 11 5 7 60-32 38
7. Nyárádtő                  23 11 4 8 66-50 37
8. Nyárádszereda       23 10 3 10 63-51 33
9. Dicsőszentmárton  23 7 4 12 41-70 25
10. Ákosfalva              23 6 6 11 33-39 24
11. Náznánfalva          24 6 3 15 42-73 21
12. Nagysármás          24 5 4 15 40-94 19
13. Kutyfalva               23 5 2 16 46-85 17
14. Mezőméhes           23 4 0 19 22-76 12
15. Dános                    24 3 3 18 33-114 12

Először a döntőben Nagyszeben csapata
Története első Románia-kupa-döntőjét játszhatja a 2. ligában szereplő Nagyszebeni Hermannstadt, miután a 2017/2018-as
kiírásban sorozatban legyőzte a Magyargáld FC-t, majd négy 1. ligás ellenfélen, a Voluntari FC-n, a Bukaresti Juventuszon,
a Bukaresti FCSB-n (!) és a Medgyes Gaz Metanon is túljutott. Alexandru Pelici együttese, amely jövőtől az 1. ligában sze-
repel, az élvonalbeli USK Craiovával találkozik a május 27-ei döntőben, amelyet a bukaresti Nemzeti Arénában rendeznek
majd.
Második ligás együttes 36 év után jutott be ismét a Románia-kupa döntőjébe: az 1981/1982-es idényben Nagybánya kva-
lifikált a fináléba, amelyet azonban 3-2-re elveszített a Bukaresti Dinamóval szemben.
Az elődöntő eredményei:
* Botoşani FC – USK Craiova 2-1 (1-0), továbbjutott a Craiova 6-3-as összesítéssel
Gólszerzők: Axente (13.), Golubovici (66.), illetve Mitriţă (61.).
* Medgyesi Gaz Metan – Nagyszebeni Hermannstadt AFC 2-3 (1-3), továbbjutott a Nagyszeben 4-2-es összesítéssel
Gólszerzők: Popovici (6.), Caiado (78.), illetve Blănaru (11.), Petrescu (28.), Sîrghi (31. – öngól).

Ranglista
1. Videoton 30 18 8 4 59-26 62
2. Ferencváros 30 17 10 3 61-27 61
3. Debrecen 30 12 7 11 51-40 43
4. Honvéd 30 12 7 11 46-49 43
5. Újpest 30 10 12 8 37-36 42
6. Paks 30 11 9 10 43-45 42
7. Puskás Akadémia 30 10 9 11 38-43 39
8. Szombathely 30 10 4 16 33-48 34
9. Mezőkövesd 30 8 10 12 33-49 34
10. Vasas 30 8 7 15 36-55 31
11. Diósgyőr 30 8 6 16 41-48 30
12. Balmazújváros 30 6 11 13 31-43 29



Egy hazai pályán aratott sima győze-
lemmel és az éllovas otthonában elszen-
vedett várható vereséggel fejezte be a női
kézilabda A osztályos bajnokságot a Ma-
rosvásárhelyi Olimpic. Azt, hogy a kö-
zépmezőnyben zárták a bajnokságot,
mindenképpen sikernek könyvelik el a
klubnál, hiszen a bajnokság előtt még
attól tartottak, hogy a 15-16 éves lányok-
ból álló csapat számára túl kemény dió
lesz a felnőtt másodosztály. A tények
azonban rácáfoltak a félelmekre, és az
Olimpic lett így gyakorlatilag az egyetlen
országos szintű felnőttbajnokságokban in-
duló marosvásárhelyi sportcsapat a 2017-2018-as idény-
ben, amely nem vallott kudarcot. Igaz, a helyzete is
különleges, hiszen fiatal játékosai nem kerültek egyetlen
fityingbe sem. Mind helyi nevelésű kézilabdázók, akik
kedvtelésből játszottak – egyelőre. Az Olimpic vezetői
abban bíznak, hogy továbbra is Marosvásárhelyen marad-
nak a csapat tagjai, és felnőttszinten is folytatni fogják a
város színeiben. Ehhez azonban sokkal több támogatásra
lenne szükség, hiszen egészen biztosak vagyunk benne,
hogy a csapat legalább négy-öt tagjának igen kecsegtető
anyagi ajánlata van már más kluboktól.

Hogy a marosvásárhelyi csapat képességeit érzékeltes-
sük, mondjuk el, hogy az utolsó előtti fordulóban a Naţi-
onal Râmnicu Vâlcea volt az Olimpic vendége, amely a
szövetség kiválósági központjának csapata, gyakorlatilag
ifjúsági válogatott. Ezt a csapatot viszont simán verték a
többnyire serdülő – tehát egy-két évvel fiatalabb – csapat-
tagokkal fellépő marosvásárhelyiek.

Az utolsó fordulóban pedig az Olimpic méltó ellenfele
volt az egész idényben veretlen, magabiztosan feljutó
Nagybányai Minaurnak.

A marosvásárhelyi női kézilabda sorsa most az admi-
nisztratív döntéseken múlika. Az Olimpic ifjúsági szinten
biztosan folytatja, de sok függ attól, hogy miként sikerül
megszervezni a városi sportklub kézilabda-szakosztályát
(ha lesz ilyen), ki, és milyen forrásokra támaszkodva fogja

ezt irányítani. És erre aligha kapunk rövid időn belül vá-
laszt.

A csapatot alkotó játékosok számára az A osztály utolsó
fordulójával viszont még nem ért véget az idény, hiszen
szinte változatlan kerettel vesznek részt a serdülő országos
bajnokság döntőjén, ahol az ifi III-ban megszerzett baj-
noki cím megvédése a cél.

Az SCM Craiova megnyerte a női kézilabda
EHF-kupát, miután pénteken Craiován 30-25 (19-
12) arányban győzött a Vipers Kristiansand (Nor-
végia) ellen az EHF-kupa döntőjének második
mérkőzésén. A drámai küzdelem utolsó másod-

perceiben Julija Dumanszka, a hazaiak 21 éves
ukrán kapusa két parádés védéssel eldöntötte a
meccs sorsát. Az első mérkőzésen a norvégok 26-
22-re diadalmaskodtak. 

A meccset az elejétől a Craiova uralta, ám a
román csapat játékosai a végére elfáradtak, és a
norvégok veszélyesen közel kerültek hozzájuk az
eredményjelzőn.

Az oltyán csapat jobban kezdte a meccset, 3-
0-ra (4. perc), majd 4-1-re vezetett (5.), a rivális-
nak azonban rövidesen sikerült felzárkóznia (5-4
a 7. percben). A félidő felén túl a házigazdák egy
5-0-s sorozattal 16-8-ra (21.) elhúztak, a szünet-
ben pedig a megnyugtatónak tűnő 19-12-t mutatta
az eredményjelző tábla. 

A második félidő elején 9 góllal is ment a Cra-
iova, 24-15 (38.), ám a Vipers egy 8-4-es tíz per-
cet produkált, és feljött 28-23-ra. A drámai
hajrában, 27 másodperccel a vége előtt a hazai
csapat eladta a labdát, ám Julija Dumanszka ajtó-
ablak helyzetben védett, sőt, a rádobott kipattanót
is megfogta, és ezzel gyakorlatilag megnyerte a
kupát (a négygólos győzelem nem lett volna elég,
mert a norvégok több gólt dobtak idegenben).

Ez a craiovai klub első nemzetközi győzelme,
és a román női kézilabda első EHF-kupás sikere,
a Zilahi HC ugyanis, bár döntőbe jutott 2012-ben,
elvesztette azt. Az EHF-kupát megelőző soroza-
tot, az IHF-kupát azonban többször is elhódítot-
ták román klubcsapatok: a Chimistul Râmnicu
Vâlcea 1984-ben és 1989-ben, a Bukaresti Rapid
pedig 1993-ban diadalmaskodott.
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Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 25. forduló: Marosvásárhelyi
Olimpic – Naţional Rm. Vâlcea 27-22 (13-11)
Marosvásárhely, kövesdombi iskola sportterme, 120 néző. Ve-
zette: Dacian Chiriac, Daniel Vlasă (mindketten Beszterce).
Olimpic: Ugran, Stan – Ola (2 gól), Radu, Munteanu (8), Dima
(1), Bărăbaş (7), Kiss, Marian, Târşoagă (6), Moldovan, Bejan,
Belean, Sângeorzan, Bardoşi, Ghemeş (3).

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 26. forduló: Nagybányai Mi-
naur – Marosvásárhelyi Olimpic 36-25 (20-15)
Nagybánya, Lascăr Pană csarnok, 300 néző. Vezette: Dan Pavel,
Radu Pentea (mindketten Zilah).
Olimpic: Ugran – Ola (2 gól), Munteanu (3), Dima, Bărăbaş (5),
Kiss, Târşoagă (4), Moldovan (2), Bejan, Sângeorzan (3), Ghe-
meş (6).

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály B csoportjának 25. fordulójában a kö-
vetkező eredmények születtek: Temesvári SCM – Székelyudvar-
helyi NKK 33-25, Dacia Mioveni – Resicabányai CSU 25-14,
Marosvásárhelyi Olimpic – Naţional Rm. Vâlcea 27-22, Nagy-
váradi CSM – Nagybányai Minaur 24-38, Temesvári Universi-
tatea – Brassói Corona 38-40. Az FC Argeş Piteşti és a
Köröskisjenői Crişul állt.
A 26. fordulóban: Székelyudvarhelyi NKK – Temesvári Univer-
sitatea 26-41, Brassói Corona – FC Argeş Piteşti 26-32, Nagy-
bányai Minaur – Marosvásárhelyi Olimpic 36-25, Naţional Rm.
Vâlcea – Köröskisjenői Crişul 35-28, Resicabányai CSU – Te-
mesvári SCM 28-30. A Nagyváradi CSM és a Dacia Mioveni
állt.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda EHF-kupa, döntő, visszavágó:
SCM Craiova (román) – Vipers Kristiansand
(norvég) 30-25 (19-12)
A párharcot a Craiova nyerte 52-51-es össze-
sítéssel.
SCM Craiova: Julija Dumanszka, Florentina
Stanciu, Cristina Daniela Lung – Maria And-
reea Rădoi, Jelena Trifunovic (1 gól), Carmen
Gabriela Şelaru, Dana Andreea Pricopi (2),
Ana Maria Ţicu (11), Zeljka Nikolics (5), Va-
lentina Neli Ardean Elisei (2), Nicoleta Tudor,
Bobana Klikovac (5), Patricia Maria Vizitiu,
Florina Cristina Florianu (4). Edző: George
Burcea. 
Vipers: Sakura Hauge, Katrine Lunde – Karo-
line Olsen, Emilie Hegh Arntzen, Tonje Refs-
nes, Malin Larsen Aune (1), Kari Skaar
Brattset (4), Kristin Nörstebö, Mathilde Kris-
tensen, Vilde Jonassen (2), Kristine Lunde
Borgesen (2), Pernille Wang Skaug (2), Linn
Jorum Sulland (10), Jeanett Kristiansen (3),
Marta Tomac (1), Lina Marie Jensen. Edző:
Finn Kenneth Gabrielsen. 
Vezette: Branka Maric, Zorica Masic (szer-
bek).

Ranglista
1. Nagybánya                   22        21        1        0          713-480        64
2. Temesvári SCM            22        19        0        3          696-533        57
3. Mioveni                        22        13        1        8          551-498        40
4. Brassó                           22        13        1        8          623-627        40
5. Resicabánya                 22        11        0        11        550-527        33
6. Rm. Vâlcea                   22        10        1        11        558-551        31
7. FC Argeş                      22        10        1        11        613-609        31
8. Olimpic                         22        10        1        11        600-626        31
9. Nagyvárad                    22        9          3        10        574-610        30
10. Temesvári U               22        6          0        16        601-693        18
11. Köröskisjenő              22        5          1        16        602-692        16
12. Székelyudvarhely*     22        0          0        22        326-561        -7
* 7 büntetőpont levonva

Bálint Zsombor

Sikeres bajnokságot zárt az Olimpic

Megnyerte a Craiova 
a női kézilabda EHF-kupát

A címvédő Győri Audi ETO KC 26-
20-ra legyőzte a Bukaresti CSM csapatát
a női kézilabda Bajnokok Ligája elődön-
tőjében, a Papp László Budapest Sport-
arénában zajló négyes döntő szombati,
első játéknapján. A mezőny legjobbja a
győriek holland irányítója, Cornelia
Nycke Groot volt, aki hét gólt szerzett.
A tegnap este, lapzártánk után befejező-
dött fináléban a magyar csapat ellenfele
a macedón Vardar Szkopje volt, a bronz-
meccsen a román együttes az orosz
Rosztov-Donnal mérkőzhetett.

A győriek közül hárman hiányoztak:
a cseh Jana Knedlikova bokasérülés, To-
mori Zsuzsanna és a norvég Nora Mörk
pedig térdműtét után gyógyul. Utóbbit
benevezték a találkozóra, de csak azért,
hogy testközelből, a kispadról nézhesse
az elődöntőt.

A kiváló hangulatú mérkőzés az ETO
két góljával, illetve Isabelle Gulldén ki-
hagyott büntetőjével kezdődött. Ambros
Martín vezetőedző ezúttal nem irányító-
ként, hanem balszélsőként számított
Görbicz Anitára, aki már a hetedik perc-
ben betalált, majd elhibázott egy hétmé-
terest.

A bukarestiek a 11. percben voltak
eredményesek először, mert klasszis bal-
átlövőjük, Cristina Neagu korábban
három lövést is elrontott. Mindezek el-
lenére a Győr nem tudott háromgólosnál
nagyobb különbséget kialakítani, de ez
nem a játékmesteren múlt: Nycke Groot
remekül irányította a győrieket, ezzel
nagyban hozzájárult a hatékony támadá-
sokhoz. A szünethez közeledve a magyar
csapat elkövetett néhány hibát – védeke-
zésben is, de leginkább támadásban –,
ennek ellenére két góllal vezetett har-

minc perc után, mivel a románok a haj-
rában kétszer is a kapufát találták el.

A Knedlikova hiánya miatt jobbszél-
sőt játszó Mireya González egymás után
két lövést elrontott, de társai sem céloz-
tak már olyan pontosan, mint korábban,
mivel az ellenfél egyre keményebben
védekezett. Neagu vezérletével a 42.
percben egyenlített a Bukaresti CSM
(16-16), ezt követően azonban két győri
találat, majd a cserekapus Kiss Éva jó-
voltából egy hárított büntető követke-
zett, Görbicz pedig visszaállította a
háromgólos különbséget.

A bukarestiek időkérése után a ka-
puba visszatérő Kari Aalvik Grimsbö két
lövést védett, csapata az 51. percben elő-
ször vezetett néggyel, majd tovább nőtt
az előny (22-17). Négy perccel a vége
előtt Eduarda Amorim az üres kapuba
lőtt, ezzel eldőlt a meccs, amit végül hat
találattal nyertek meg a szinte végig ki-
válóan védekező győriek.

BL négyes döntő: Hatalmas győri
siker a Bukaresti CSM ellen

Az Active 7-ről a Marosvásárhelyi TVR-ben
Másodjára nyerte meg Hargita megye kézilabda-bajnokságát

a Marosvásárhelyi Active 7 női öreglánycsapata. A Sípszó után
című műsor meghívottja az együttes kapusa, Zsók Gyöngyvér,
aki néhány esztendővel ezelőtt szinte negyed évszázados kiha-
gyás után tért vissza a pályára. A húszperces beszélgetést ma
17.40-től, ismétlésben kedden 11.10-től lehet megtekinteni.

Fotó: Nagy Tibor

Az oltyán klub története első nemzetközi sikerét ünnepelhette

Eredményjelző
Női kézilabda Bajnokok Ligája, né-
gyes döntő
* 1. elődöntő: Győri Audi ETO KC –
Bukaresti CSM 26-20 (12-10)
A legeredményesebb játékosok:
Groot 7 gól, Oftedal, Görbicz 5-5,
Amorim 4, illetve Neagu 6, Manea,
Kurtovic 4-4, Mehmedovic 3.
* 2. elődöntő: Vardar Szkopje (mace-
dón) – Rosztov-Don (orosz) 25-19
(10-7) 
A legeredményesebb játékosok: Pe-
nezic, Lekic 7-7 gól, Radicevic 4, il-
letve Ilina 5, Bulatovic, Dembélé,
Vjahirjeva 3-3.

Mentővel vitték el az egyik játékost
A macedón Vardar Szkopje 25-19-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát

a női kézilabda Bajnokok Ligája második elődöntőjében. A meccs legeredmé-
nyesebb játékosa a macedónok szerb irányítója, Andrea Lekic, valamint horvát
balátlövője, a nyártól már a Siófokot erősítő horvát Andrea Penezic volt, egyaránt
hét góllal. Az első 16 percben mindössze hat gól született, és mivel az oroszok
több mint nyolc percig nem találtak be, az előző idényben BL-ezüstérmes ma-
cedón csapat a szerb Andrea Lekic góljaival magabiztosan vezetett. A Rosztov
a montenegrói Katarina Bulatovic találatai ellenére sem tudott felzárkózni a szü-
netig. A második felvonás elején egy 4-1-es sorozattal tovább növelte előnyét a
Vardar, és amikor egy 3-0-s szériával visszakapaszkodott a Rosztov, egy súlyos
bokasérülés miatt percekig állt a játék: a brazil irányítót, Ana Rodriguest men-
tővel kellett kórházba szállítani. Az oroszok ekkor sem adták fel, Jekatyerina
Ilina, valamint a négyes torna legalacsonyabb játékosa, Anna Vjahirjeva talála-
taival tartották magukat, ám Penezic góljaival biztosította sikerét a Vardar.



Az idén is megszervezték az úszó
Maros-kupát, a legnagyobb hagyo-
mányokkal rendelkező marosvásár-
helyi úszóversenyt, amelyet még a
régi, 25 méteres Mircea Birău uszo-
dában kezdtek el minden év máju-
sában megrendezni. Az idei kiírás
azonban más volt, mint a többi, hi-
szen utoljára működött közre a szer-
vezésben és edzőként a
versenysorozat egyik kezdeménye-
zője és a marosvásárhelyi úszósport
egyik legsikeresebb edzője, akinek
a nevéhez Trandafir Norbert kine-
velése is fűződik. Peteley Attila szá-
mára ez a verseny jelentette az
utolsót aktív edzőként, nyugdíjba
vonulása előtt. A Maros-kupa előtt
egy nappal volt tanítványai búcsúz-
tatták el egykori mesterüket. A leg-
jobbak a Maros-kupa rajtja előtt
pedig még egy hossznyit úsztak is
volt edzőjük tiszteletére. Peteley At-
tila a Népújságnak exkluzív inter-
jút adott.

– Óhatatlanul mérleget készít
ilyenkor az ember. Hogy látja,
merre áll a mutatója ennek a
mérlegnek?

– Most már kifelé mutat. 1979-
től dolgozom a Marosvásárhelyi Is-
kolás Sportklubnál, és úgy
gondolom, itt az ideje, hogy átad-
jam a stafétabotot a fiataloknak. Re-
mélem, lesz akinek. Én azt
szeretném, ha Koós Evelyn folytat-
hatná a munkát, és azt gondolom,
hogy jó kezekben lesz az a generá-

ció is, amely jelenleg tevékenyke-
dik az úszószakosztály keretében.
Az évek során az úszók nagyon sok
generációja került ki a kezem alól,
a csúcsot kétségkívül Trandafir
Norbert jelentette, aki három olim-
pián vett részt, de említhetem
Gábos Andreát is, aki ifjúsági Eu-
rópa-bajnokságon volt ott, és na-
gyon sok más úszót, akik ifjúsági
vagy felnőtt Balkán-bajnokságokon
voltak jelen. 

– Pályafutása során nagyon sok
nehézség hátráltatta a munkát.
Hosszú ideig nem állt rendelke-
zésre megfelelő medence, ráa-
dásul az is sokszor hónapokig
zárva volt, és az uszodasátor
használata sem volt akadály-
mentes, noha létesítése óta va-
lamit javult a helyzet. Ha

nincsenek a nehézségek, hogy
látja, lehetett volna sokkal jobb
is az eredménylista?

– Hogy jobb lett volna, az biztos.
Nagyon-nagyon sokat idegeltem az
akadályok miatt, mert szívvel-lélek-
kel dolgoztam, és nagyon szerettem
a munkámat. Mindig úgy akartam,
hogy a legjobbat adjam magamból,
a legjobbat hozzam a városnak és
az országnak, de sajnos, mindig
voltak akadályok, amelyeket le kel-
lett küzdeni. De mentünk előre, har-
coltunk, minden és mindenki ellen.

– Trandafir Norbert három
olimpián vett részt, de neki sem
volt sima a pályafutása, bal-
esete is volt, többször abba
akarta hagyni a megfelelő kö-
rülmények hiánya miatt... Mi-
lyen potenciál lett volna benne,
ha nem lettek volna ezek az aka-
dályok?

– Ha lett volna már korábban egy
50 méteres uszodánk, akkor nem
kellett volna küldözgessem jobbra-
balra, amikor bezárt itt az uszoda,
hogy Nagybányán készüljön, vagy
Bákóba mentünk készülni, borzal-
mas körülmények között. De hát
akartuk, csináltuk, és megvolt az
eredménye.

– Nincs önben egy kis szomorú-
ság amiatt, hogy most, amikor
körvonalazódik valami, hogy
jobbak lesznek a körülmények,
talán felépül az igazi fedett
uszoda, hogy pont most kell ab-
bahagynia?

– Valamikor pontot kell tenni a

végére. Én már három évvel túllép-
tem a nyugdíjkorhatárt, és a család-
nak is szüksége van rám. A
feleségemnek igazat adok, mert az
idő telik, és addig kell kihasználni,
amíg még van egészségünk. 

– Ez azt jelenti, hogy többé nem
látjuk a medence szélén?

– Rendszeresen nem, de néha
biztosan bejárok majd, hogy
Evelynnek segítsek, és nem csak
Evelynnek, akárkinek, aki kéri a se-
gítségemet. Rendszeres edzés-
munka viszont már nem lesz, olyan,
mint például ma is volt Fángli Hen-
riettával, aki már reggel negyed hat-
kor benn volt a vízben. Tehát fél
ötkor kellett kelni, hogy időben itt
legyek az uszodában, és ez eléggé
megerőltető. Ő is Evelynnel edz to-
vább, remélem, nem megy el a
klubtól. Megbeszéljük a felkészü-

lési programját, és bízom benne,
hogy eredményes lesz.

– Milyenek a marosvásárhelyi
úszósport perspektívái?

– Vannak ügyes, nagyon tehetsé-
ges gyermekeink, most is van egy
nagyon jó generáció. Vannak 2004-
2005-ben született lányok és fiúk,
ott van Fángli Heni. Ott vannak az
élmezőnyben az országban, csak a
körülményeket kell továbbra is biz-
tosítani számukra, hogy fejlődhes-
senek.

– Tehát lesz még egy Trandafir
Norbert? 

– Azt nem tudom megmondani,
hogy lesz-e, mert olyan, mint Tran-
dafir Norbert, száz évben egy szü-
letik. Hogy összejöjjön minden:
tehetség, akarat, munkabírás, szü-
lők támogatása, nem könnyű.

Már csak egyetlen hely kiadó
a férfikosárlabda-bajnokság
elődöntőiben. Az alapszakasz
első két helyezettje, Kolozs-
vár és Nagyszeben söpréssel
jutott túl az alsóházból ér-
kező ellenfeleken, noha
Nagyszebennek sokkal nehe-
zebb dolga volt Craiován, ahol
egyetlen ponttal szerezte
meg a továbbjutást jelentő
harmadik győzelmet.

A marosvásárhelyi edzővel és két
volt Maros KK-játékossal felálló
Piteşti is búcsúzott,
noha megnyerte az
első mérkőzést ide-
genben, Nagyvárad
ellen. A két piteşti-i
találkozón azonban
Nagyvárad sokkal
magabiztosabban ját-
szott, és megfordí-
totta a sorozatot, így
már nem kell Szász-
gáspár Barnabás csa-
patának még egyszer
a Körös partjára 
utazni. A marosvá-
sárhelyi szakvezető a
harmadik meccs után
a játékosai hozzáállá-
sára panaszkodott,
aztán a negyedik
mérkőzést követően
úgy vélte, hogy a
hozzáállással már
nem volt baj, de az
ellenfél erősebb volt.
Piteşti azonban töb-
bet érdemelt volna –
vélte. Szászgáspár
Barnabás kitérő vá-
laszt adott a helyi új-

ságíró kérdésére, hogy akarja-e az
FC Argeş kispadján folytatni, de
nem beszélt marosvásárhelyi terve-
iről sem.

A negyeddöntő egyetlen sorozata,
amelyen ötödik meccsre is szükség
van, holnap dől el Bukarestben, a
Steaua CSM és a Temesvári SCM
között. Akárcsak Bukarestben, a két
temesvári meccsen is megoszlottak
a győzelmek, előbb a házigazdák,
majd a bukarestiek nyertek. Ha ked-
den a Steaua CSM érvényesíti a
hazai pálya előnyét, az idén egyetlen
gyengébben végzett csapat sem
tudta megfordítani az erősorrendet a
negyeddöntőben.
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Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

A Maros-kupa előtt egy nappal volt tanítványai elbúcsúztatták egykori mesterüket, a Maros-
kupa rajtja előtt pedig egy medencehossznyit úsztak is volt edzőjük tiszteletére. A csoportkép
ekkor készült

Hárman a Maros KK egykori stábjából: Szászgáspár Barnabás
(b1) és Liviu Dumitru (b2), illetve Jonathan Person (j) a BCM U
FC Argeş közösségi oldalán közzétett felvételen

Tizenhat sportoló: tizenöt érem
– röviden így foglalható össze a
Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub
mérlege a Resicabányán rendezett
országos ifjúsági bajnokságon,
amelyet 2004-2006 között született
úszók számára írtak ki. A szerve-
zők háromszáz nevezést fogadtak

el, közülük tizenhatan indulhattak
a Marosvásárhelyi ISK színeiben.
Mérlegük: öt arany, négy ezüst, hat
bronz. Ennek köszönhetően a me-
gyeszékhelyi sportszervezet az
összesített csapatversenyben az
előkelő harmadik helyet szerezte
meg.

A legjobb eredményeket a kö-
vetkező sportolók érték el:

* Marton Janka (születési éve:
2004): aranyérem 50 m és 100 m
mellúszásban, valamint ezüstérem
50 m pillangón

* Kacsó Noémi (2005): arany-
érem 50 és 100 m pillangón

* Orbán-Kis Orsolya (2005):
ezüstérem 50 m pillangón és 100 m
mellen, bronzérem 100 m pillan-
gón és 50 m mellen

* Siklódi Noémi (2005): arany-
érem 100 méter háton és ezüstérem
50 m háton

* Gergely Ferenc (2004): bronz-
érem 50 m mellen

* a 2004-ben született fiúk (Ger-
gely Ferenc, Feier Sebastian,
Roman Paul, Vodă Victor) a 4x50
m gyors, valamint a 4x50 m vegyes
próbában is bronzérmet szereztek

* a 2005-ben született fiúk (Ioan
Alexandru, Pásztor László, Vas
Denis és Sântean David) bronzér-
met szerzett a 4x50 gyorsváltóban

A versenyzői küldöttség tagjai
voltak továbbá: Sabău Bianca
(2006), Moldovan Mario (2006),
Horga Ioana (2004), Morariu Erika
(2004). Az edzők: Peteley Attila,
Anderka Farkas Kinga és Bartalis
Károly.

Tizenöt érem az országos iskolai bajnokságon

Fángli Henrietta a Balkán-bajnokságon
Románia csapatbajnoki címet nyert a bosnyák fővárosban, Szarajevóban ren-
dezett ifjúsági úszó Balkán-bajnokságon. A Marosvásárhelyi ISK versenyzője
100 m mellúszásban harmadik lett, és ezzel hozzájárult az ország küldöttségének
sikeréhez.

Marosvásárhelyi sikerek regionális versenyeken
Nagybányán, illetve Resicabányán rendezték a gyerekek (2007-es és 2008-as születésűek korosztálya)

és serdülők (2004-2006) számára kiírt regionális úszóbajnokságot, ahol az országos döntős részvétel felté-
teleként megszabott szint teljesítése volt a feladat.

Előbb a nagyobbak adtak számot tudásukról. A Marosvásárhelyi ISK versenyzői közül tizennégyen nyer-
ték el a részvétel lehetőséget, ez nyolc dobogós (egy arany, három ezüst, négy bronz) helyezést is jelent
Kacsó Noémi (2005, arany 200 m vegyesúszásban, bronz 100 m pillangón és 100 m hátúszásban), Orbán-
Kis Orsolya (2005, ezüstérem 100 m mellen és 100 m pillangón, bronz 200 m vegyesúszásban), Siklódi
Noémi (2005, ezüst 100 m hátúszásban), Pásztor László (2005, bronz 100 m hátúszásban) révén. Csapatban
az ISK az ötödik helyen végzett, ehhez Sabău Bianca (2006), Moldovan Mario (2006), Ioan Alexandru
(2005), Vas Denis (2005), Gergely Ferenc (2004), Vodă Victor (2004), Gábor Roland (2004), Feier Sebastian
(2004), Gábor Edmond (2004) és Roman Paul (2004) is hozzájárult. Az edzők: Peteley Attila, Anderka Far-
kas Kinga, Bartalis Károly.

A gyerekek kilenc érmet (négy arany, három ezüst, egy bronz) hoztak a regionális bajnokságról: a dobogós
helyezések Sántha Nóra (2008, aranyérem 50 m és 200 m gyorsúszásban, 50 m háton, 50 m pillangón,
ezüstérem 50 m mellúszásban), Sárkány Melinda (2007, ezüst 50 m mellúszásban, bronz 200 m vegyesen)
és Gherman Ianis (2007, ezüstérem 50 m hátúszásban) nevéhez fűződtek. Csapatban az ISK harmadik lett,
az együttes további tagjai: Anderka Farkas Kamilla (2008), Maday Tímea (2008), Butuk Zsófia (2008),
Siklódi Áron (2008), Crăciun Alesia (2007), Crăciun Aiana (2008). Az edzők: Anderka Farkas Kinga, Szeg-
halmi Andrea.

Eredményjelző
A rájátszás első köre 3. és szükség esetén 4. mérkőzéseinek eredményei:
* Galaci Phoenix – Kolozsvári U 67:71 (0-3)
* SCM U Craiova – Nagyszebeni CSU 84:85 (0-3)
* BCM U FC Argeş Piteşti – Nagyváradi CSM CSU 70:83 és 67:74 (1-3)
* Temesvári SCM – Bukaresti Steaua CSM 89:82 és 64:74 (2-2)

Peteley Attila búcsúzott az idei Maros-kupán

Kiestek a marosvásárhelyi piteşti-iek



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ lakás diákoknak a Köves-
dombon. Tel. 0740-268-833. (sz.-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831.
(8384)

BÜKKFA és gyertyánfa eladó. Tel.
0740-919-662. (1691)

KEMÉNY TŰZIFA eladó, 160 lej. Tel.
0742-641-827. (1691)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(1690)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-
713. (1690)

TŰZIFA eladó, gyertyán és bükk. Tel.
0747-594-011. (1690)

MINDENFÉLE

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

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

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

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8458)

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

MEGEMLÉKEZÉS

A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs
már. Arany volt a kezed, a
munka az életed, Isten hívott,
mert szeretett. Megállt a
szíved, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott.
Szemünkben könnyel,
szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk május 14-én a
drága jó férjre, édesapára,
testvérre, nagytatára, apósra,
a havadtői születésű id.
SÁNDOR ÁRPÁDRA halá-
lának 4. évfordulóján.
Felesége, leánya, fia és azok
családja, unokái és déd-
unokája. Nyugodjon békében!
(6297)

Szeretettel emlékezünk május
14-én a drága férjre,
édesapára, nagyapára, a
nagyernyei id. SZŐCS
DÉNESRE halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (6344-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 14-én a kibédi
születésű ORBÁN DÁVIDRA
halálának első évfordulóján.
100 éves korában hagyott itt
minket.
Nyugszik a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely
értünk dolgozott. De te
számunkra sosem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint
a csillagok. 
Emlékét őrzi kilenc gyermeke
és unokái családjukkal.
Nyugodjál békében! (8398-I)

Szomorú és fájó szívvel
emlékezünk május 14-ére,
amikor egy éve, hogy a
Jóisten magához szólította
BAKÓ GÁSPÁRT. Emlékét
örökre szívünkben őrizzük. A
gyászoló család, szerettei.
(8488-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet remény-
kedve, türelemmel viseltél
magadban. Kegyetlen volt a
sors, elvett tőlünk, de jóságos
szíved emléke, szereteted
örökre itt marad velünk.
Temető csendje ad nekünk
nyugalmat, szívünk bánata
örökre megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk
a búzaházi születésű
SZABADI FERENCRE halá-
lának 4. évfordulóján. Emlékét
őrzi bánatos szívű felesége,
gyermekei, unokái, anyósa,
rokonai és barátai. Nyugodjál
békében! (8482-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
TULIT VICTORIA 

a Máltai Szeretetszolgálat 
vezetője 

május 12-én, életének 73. évében
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk temetése május
14-én, hétfőn 14 órakor lesz a ka-
tolikus temető felső kápolnájától. 
Emlékeznek rá: férje, három fia:

Csaba és családja, Levente 
és családja, Zsolt és családja.

Nyugodjon békében! (-I)

Élete elszállt, mint a virágillat, de
szép emléke ragyog, mint a fé-
nyes csillag. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden könny-
cseppünk nyugtassa álmodat. 
Megtört, fájó szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, test-
vér, anyós, nagymama, anyatárs,
rokon, jó szomszéd, 

FÜLÖP MÁRIA
(Manci néni) 

életének 84. évében megszűnt
élni. Temetése május 14-én, hét-
főn 13 órakor lesz a meggyes-
falvi temetőben. Emléked őrizzük
szívünkben, szeretünk! 

A gyászoló család. (1689-I)

Fájó szívvel tudatom, hogy sze-
retett feleségem, 

SIPOS OLGA 
volt női fodrász 

folyó hó 11-én 12 órakor örökre
megpihent. Temetése folyó hó
15-én 14 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben. 

Bánatos férje, Jóska. (1688-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett testvérünk, 

SIPOS OLGA 
volt női fodrász

folyó hó 11-én 12 órakor örökre
megpihent. Temetése folyó hó
15-én 14 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben. 

Bánatos testvérei, Sári, Öcsi,
Jutka. (1688-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

TULIT VICTORIA elhunyta
alkalmából őszinte részvétünket
fejezzük ki a gyászoló családnak.
A Magányosok Klubja. (1687-I)

„A jó harcot megharcoltam, a
pályát megfutottam, a hitemet
megtartottam.” (2 Thimoteus 4) A
Máltai Szeretetszolgálat tagjai,
szívünk mély fájdalmával
közöljük, hogy szervezetünk
vezetője, TULIT JÁNOSNÉ szül.
HERŢEGAN VICTORIA e hónap
12.-ének reggelén eltávozott az
élők sorából. A marosvásárhelyi
Máltai Szeretetszolgálat veze-
tését 2001-ben vette át, és
munkáját nagy odaadással és
szeretettel végezte halála
napjáig. Együttérzésünket és
őszinte részvétünket tol-
mácsoljuk a gyászoló családnak.
Nyugodj békében, drága Tori! A
máltai tagság. (1686-I)

Szabó Mária kuratóriumi
tanácsosnak őszinte részvétünk
TESTVÉRE elhunyta alkalmából.
A Magányosok Klubja. (1687-I) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik
GAGYI BÉLÁNÉ temetésén részt
vettek és fájdalmunkban
osztoztak. Szerettei. (8438)

Köszönetet mondunk az anesz-
teziológiai osztály dolgozóinak,
akik mellette voltak és gondozták
SIPOS OLGÁT nehéz pillana-
taiban. A gyászoló család.
(1688-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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Focioktatás 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!

Lelked, mint fehér galamb, 
csendesen messzire szállt,
hiába keresünk, könnyes szemünk
már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között
a legfényesebb te vagy, utat
mutatsz, 
mert szívünkben örökre itt
maradsz.
Te voltál az életünk, az álmunk,
te voltál minden boldogságunk.
Amíg élünk, örökké szeretünk.
Hiányzol nagyon, soha nem
feledünk.
Egy reményünk van, mi éltet és
vezet,
hogy egyszer majd találkozunk
odafent veled.
Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk
május 14-én a csittszentiváni BORDI SZILÁRDRA, aki már 5 éve
búcsú nélkül itt hagyta szeretteit örökre. 
Emlékét őrzik bánatos szülei, nagyszülei, testvérei és azok
családja, bátyja, kisfia, Roland és a fintaházi rokonok.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (8457)

Magyaróra, DALI BOTOND-
NAK 20. születésnapja
alkalmából sok örömet,
boldogságot kívánunk,
minden vágya teljesüljön!
Sok sikert az egyetemi
éveihez! 
A Dali nagyszülők. (sz.-I)

Nyilvános versenytárgyalás 
helyiség bérbeadására

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem – 
Gheorghe Marinescu utca 38., Maros megye –, a 2011. évi 1-es számú
tanügyi törvény 226-os cikkelyének 1-es bekezdése értelmében 2018.
május 24-én 11 órakor zárt borítékos, nyilvános versenytárgyalást szer-
vez egy helyiség bérbeadására egy bizonyos időre egészségügyi keres-
kedelmi tevékenységre – fogászati termékek boltja.

Az ajánlatokat zárt borítékban május 24-én 10 óráig lehet benyújtani
a MOGYE iktatójában, Marosvásárhelyen, a Gh. Marinescu utca 38.
szám alatt. A borítékra rá kell írni, hogy nem felbontandó május 24-én
11 óráig – a szociális-adminisztratív osztály figyelmébe – a nyilvános
versenytárgyalásra – helyiség bérlésére, egészségügyi kereskedelmi te-
vékenységre (A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE 24.05.2018.
ORA 11.00. – ÎN ATENŢIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRA-
TIV – PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ – ÎNCHIRIEREA SPAŢIU-
LUI CU DESTINAŢIA DE ACTIVITATE COMERCIALĂ
MEDICALĂ – MAGAZIN PRODUSE STOMATOLOGICE).

Az ajánlat minden iratát a hivatalos képviselő vagy a felhatalmazott
személy lepecsételi és aláírja. Utólagos kiegészítésre NINCS lehetőség.
A határidő után benyújtott ajánlatokat nem veszik figyelembe. Az igé-
nyelt iratok (documentele de calificare) hiánya a versenytárgyalásról
való kizárással jár. 

A versenytárgyalásra 2018. május 24-én 11 órakor kerül sor az ad-
minisztratív igazgatóság gyűléstermében. Az ajánlatok felnyitásánál,
elemzésénél csak azok vehetnek részt, akik a megszabott határidőig
benyújtották ajánlatukat.

A részvételi feltételeket az egyetem honlapján megjelent közlemény
és tenderfüzet tartalmazza, ezek, valamint a típusnyomtatványok (kí-
sérőlevél, nyilatkozat/felhatalmazás, a pénzügyi ajánlat, a kiválasztha-
tóságra vonatkozó nyilatkozat – declaraţia privind eligibilitatea) a
https://www.umftgm.ro/universitate/directia-administrativa/serviciul-
social.html – licitaţii spaţii închiriate weboldalról tölthetők le. 

Bővebb felvilágosítás a 0265-215-551-es telefonon, 132-es mellék. 

A világbajnoki pontversenyben
vezető, négyszeres vb-győztes
Lewis Hamilton, a Mercedes brit
pilótája nyerte a vasárnapi Forma–
1-es Spanyol Nagydíjat, amelyen
az összetettben második Sebastian
Vettel, a Ferrari szintén négyszeres
világbajnoka csak negyedik lett. A
33 éves Hamiltonnak ez volt az
idei második, és pályafutása 64.
futamgyőzelme, a Barcelona mel-

lett elhelyezkedő Circuit de Cata-
lunyán harmadszor diadalmasko-
dott karrierje során. A Mercedes
sikerét Valtteri Bottas tette teljessé,
a finn pilóta ugyanis csapattársa
mögött a második helyen ért célba.
A dobogó alsó fokára Max Vers-
tappen, a Red Bull holland pilótája
állhatott fel. A vb két hét múlva a
Monacói Nagydíjjal folytatódik
Monte-Carlóban.

Forma–1, Spanyol Nagydíj:
Hamilton győzött, 

Vettel csak negyedik



A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft.
személyzetválogatást szervez 

TAXISOFŐRÖK alkalmazására
Követelmények: 

– érvényes taxistanúsítvány
– ápolt külső
– udvariasság, profizmus

A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve a tanúsítvány másolatával, valamint a végzettséget
igazoló iratok, esetleg ajánlások  a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkár-
ságon  nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0740-535-639-es telefonszámon. 
Csak a kiválasztott  személyeket hívjuk meghallgatásra. 

A vezetőség
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TÁPGYÁRTÁSSAL, VALAMINT SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG keres C ka-
tegóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT (szakmai tanúsítvánnyal rendelkezők előnyben). Tel. 0725-
578-030. (sz.)
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 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)
KFT. SOFŐRT alkalmaz árukiszállításra Maros megyében. Tel. 0721-458-860. (sz.)
ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOL-
GOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.-I)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG DISZPÉCSEREKET és BIZTONSÁGI ŐRÖKET alkalmaz. Tel. 0731-340-144.
(20152)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Aszfaltozás 
a sportcsarnok előtti

téren
Mintegy 3500 négyzetméteres felületet aszfaltoztak le

május 11-én, pénteken. „Az Aranykakas környéki munká-
latokat a sportcsarnok előtt is folytatjuk, ahol egyéb mun-
kák mellett aszfaltréteget fektettünk le. A pénz a helyi
költségvetésből származik” – ismertette a polgármester
helyszínen tartózkodó tanácsadója, Claudiu Maior.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Felújították 
a Szász Albert Sportlíceumot!

Hamarosan befejeződ-
nek a Szász Albert Sportlíceum kor-
szerűsítési munkálatai. 

„A mellékhelyiségeket, a folyosó-
kat és a világítási rendszert teljesen
felújítottuk, riasztórendszert és meg-
figyelőkamerákat telepítettünk. Ha-
marosan el kell kezdeni az intézmény

homlokzatának, valamint a sportpályának a rendbeté-
telét. Gratulálok az igazgató úrnak!” – mondta a pol-
gármester tanácsadója, Claudiu Maior. A munkálatok
értékét a városi költségvetésből fedezték.

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.)

Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközeg
– motiváló bérezés
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