
A hatóságok szerint romániai gyerekeket is behá-
lóz a Kék bálna elnevezésű, öngyilkosságra buz-
dító internetes játék, amely több oroszországi és
ukrajnai kiskorú halálát okozta. A lényege, hogy a
tinik folyamatosan ártanak maguknak, például
bálnát rajzolnak borotvával a karjukra, horrorfil-
meket néznek, hajnalban ébresztik magukat. A
„játékvezető” arra szólítja fel őket, hogy mássza-
nak fel egy magas épület tetejére, lopjanak el va-
lamit az üzletből, vagy szigetelődjenek el a
családjuktól, társaiktól. A végső szinten azt az
utasítást kapják, hogy végezzenek magukkal. Az
utóbbi időben több olyan romániai esetet hoztak
összefüggésbe a jelenséggel, amikor kiskorúak
önként ártottak önmaguknak. Az internetes játé-
kok veszélyeiről a bukaresti Nagy Zsuzsanna pszi-
chológust, pszichoterapeutát kérdeztük. 

– Miért tudja az internetes játék oly könnyen bűvkörébe
keríteni a gyerekeket, fiatalokat?

– Azért vonzó a gyerekeknek, fiataloknak az internetes
játék, mert az információk 90%-ban képiek. A számítógép
előtt játszó gyerek – a látványos grafikai megoldásoknak
köszönhetően – szórakozva jut ismeretekhez, sőt a játék le-
hetővé teszi a szemlélőből aktív szereplővé, alkotóvá válást

is, így hosszú ideig leköti a gyereket. Az oktatásban használt
játékprogramok motiválóak, fejlesztik a tanulók gondolko-
dását, logikai képességét. A számítógép segítségével vissza-
adható a kísérletezés izgalma, jobban és gyorsabban meg
lehet érteni, rögzíteni a dolgokat, és nem utolsósorban vi-
zuálisan könnyebben tanulunk, sajnos nem mindig jót.

Fennáll a veszélye annak, hogy a gyerek felnőtt felügye-
lete nélkül annyira elmerül a játékba, hogy mire a szülő ész-
revenné, már jelentkezik a gyereknél a passzív szórakozás
butító, a játékprogram magányosító hatása és az elszigete-
lődés. Ezek a játékok annyira csábítják a gyerekeket, fiata-
lokat, hogy egy ponton túl egy virtuális világba kerülnek,
amit ők valósnak érzékelnek. Itt mások lehetnek, kimond-
hatják azt, amit máskor nem mernek, öntörvényileg játsz-
hatnak, azt csinálhatják, amit a valós világban nem mernek.
Ezek a pozitív élmények lassan fogva tartják őket az irreális
világban. Közrejátszik az is, hogy a szülők számtalan dolgot
elvégeznek a gyerek helyett, mentesítik a családi munka fe-
lelősségétől, ezzel pedig azt érik el, hogy a gyerek minél
több időt tölthet a számítógép előtt.

– Mely korosztály van leginkább kitéve a veszélynek? 
– Általában a kiskamasz és kamaszkorban lévő korosz-

tályt veszélyezteti ez a játékvilág, azaz a 11-18 éveseket. A
fiatal ekkor kezdi alakítani saját véleményét, ízlését, a leg-
több gyerek ekkor próbálgatja az önállóságot. A kamaszt
rengeteg változás éri, mivel ez egy átmenet a gyerekkor és

Munkaerőhiányra
panaszkodnak 
a cégek
Pénteken délelőtt a Maros Megyei
Munkaközvetítő Hivatal állásbörzét
szervezett a megye öt városában, Ma-
rosvásárhelyen, Dicsőszentmárton-
ban, Szászrégenben, Segesváron,
Marosludason és Szovátán. Az utóbbi
két-három évben a korábbi évekkel el-
lentétben megfordult a helyzet: mun-
kahely van bőven, de egyre kevesebb
a munkát kereső. 
____________2.
Korszerű fűtés-
rendszer a Lídia
gyermekotthonnak
Az apróságok számára is különleges
volt a hivatalos átadás napja, gyerek-
zsivajtól volt hangos az udvar, a Cre-
activity Kids Club játszóház csapata
gondoskodott a jó hangulatról. 
____________4.
A húsvéti ünnepkör
népszokásaiból 
Húsvét az egyházi év mozgó ünnepei-
nek középpontja, a húsvéti ünnepkör
mind egyházi eredetű, mind általános
tavaszi népszokásokban gazdag, telí-
tett időszak. 
____________6.
Cernat elintézte 
az ASA-t
Megszerezte első győzelmét a ráját-
szásban a Voluntari FC a Marosvásár-
helyi ASA elleni mérkőzésen. A Sziget
utcai alakulat így utolsó helyen marad
a tabellán, és egyre nehezebbé válik a
kiesés elkerülése.
____________7.

Évente kétszer ünnepre készülő gyer-
mekek veszik birtokba a marosvásárhe-
lyi várban levő történelmi és régészeti
múzeum épületét. Karácsony előtt a
Mosolygó Mikulás várja ott az óvodáso-
kat, kisiskolásokat, a húsvét előtti
héten pedig igazi tavaszi zsongás tölti
be a termeket. Így volt ez idén is, ami-
kor több száz kézben íródtak hímes to-
jások, színesedtek kövek, születtek
nemezcsibék és papírnyuszik.

A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers
Egyesülettel és a Maros Megyei Múzeummal kö-
zösen negyedik alkalommal szervezte meg a kéz-
műves-kiállítással és -vásárral egybekötött
gyermekrendezvényt. A Húsvéti zsongásra pén-
tek délelőtt mintegy tíz iskolából és egy óvodá-
ból jöttek csoportok. A gyermekek az Unitarcoop
Alapítvány önkénteseinek irányításával a csángó
tojásdíszítési technikákkal, cserelapis, fésűs, ge-
reblyés mintákkal ismerkedhettek meg, és ki is
próbálhatták a tojásírást. Ottjártunkkor éppen a
marosvásárhelyi Fecske óvodából és az Európa
általános iskolából érkezett gyermekek ügyes-
kedtek az asztaloknál.

– Az a tapasztalatom, hogy egyre kevesebb
családban őrzik a húsvéti hagyományokat, a
legtöbb gyerek számára ez az ünnep inkább
csak a locsolásért járó pénz gyűjtéséről szól.
Ezért fontosak az ilyen alkalmak, amikor visz-
szatérhetünk az eredeti forrásokhoz – mondta
Szilágyi Hajnal tanítónő.

A kisdiákok papírból kosárkát is fonhattak,
másokat a hurkapálcás angyalok „születése” ér-
dekelte jobban. A későbbiekben a mézeskalács-
díszítést és a kavicsfestést is kipróbálhatták,
illetve locsolóverseket is tanultak a gyermekek. 

Az alagút végén
A rendszerváltás óta húzódó problémát jelent közösségünk

számára a román nyelv oktatása és a cikluszáró, valamint
az érettségi vizsgán való számonkérése magyar tannyelvű
iskoláink végzőseitől. Sok székelyföldi – és nem csak – fiatal
pályaválasztását törte kettőbe a képességvizsgán elért
gyenge eredmény vagy a sikertelen román vizsga az érettsé-
gin. Ugyanazt a teljesítményt kérni nyelvtanulás szempont-
jából a közepes vagy gyenge képességű kisebbségi tanulótól,
mint attól, akinek anyanyelve a román – így utólag szándé-
kos rosszindulatnak kell tartanunk azt, amit a rendszervál-
táskor felcseperedett és az utána következő nemzedékektől a
hivatalos vizsgákon elvártak. Ha többségben lettek volna a
józanul gondolkodó román pedagógusok és törvényhozók,
nem a román tájnyelveken írott többoldalas szövegekkel
akartak volna a magyar diákoknak nyelvet tanítani. Ráadá-
sul olyan körülmények között, amikor világviszonylatban
már számos korszerű módszert alkalmaznak a nyelvoktatás-
ban. Azt megérteni, hogy sajátos nyelvünk révén más a gon-
dolkozásunk is, és az eredményesség érdekében ehhez kell
igazítani a tananyagot, valamint az oktatási módszereket is,
ugyan ki merte remélni? Hiszen az agyonközpontosított ro-
mániai oktatásügytől, ahol a leplezett, de többször nyíltan
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A Kék bálna típusú internetes játékok veszélyeiről
Nem a tiltás, az odafigyelés a megoldás 

Fotó: Nagy Tibor
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Zsongott a vár

Húsvétvárók hétvégéje



Pénteken délelőtt a Maros Me-
gyei Munkaközvetítő Hivatal ál-
lásbörzét szervezett a megye öt
városában, Marosvásárhelyen,
Dicsőszentmártonban, Szászré-
genben, Segesváron, Maroslu-
dason és Szovátán. Az utóbbi
két-három évben a korábbi
évekkel ellentétben megfordult
a helyzet: munkahely van
bőven, de egyre kevesebb a
munkát kereső. 

Hiánycikk a szakképzett munkaerő
Jelen voltunk a marosvásárhelyi

börzén, ahol jóval több munkaadó, vál-
lalati képviselő vett részt, mint munka
iránt érdeklődő, ami meglepett, hiszen
eddig az volt a visszatérő sóhaj, hogy
Marosvásárhelyről azért kell távozniuk
a fiataloknak, családfenntartóknak,
mert nincs elegendő munkahely. Most
munkahely van bőven, de nincs aki be-
töltse, hiszen a munkaerő külföldre
áramlása oly mértékű, megállíthatatlan
folyamat, ami a hazai – gyengébben fi-
zetett – kínálatot érdektelenné teszi. 

Munkaadókat kérdeztünk, hogyan
magyarázzák ezt a jelenséget. A Ma-
rosszentgyörgyön működő Dürkopp
Adler ipari varrógépeket és alkatrésze-
ket gyártó cég képviselője mondta el,
hogy folyamatosan hirdetnek, keresik
a munkásokat, akár szakképzetleneket
is felvennének és képesítenék őket.
Ezen a börzén húsz munkahelyet kí-
náltak, köztük szerszámlakatosoknak,

számítógép-vezérlésű gépekhez eszter-
gályosoknak, marósoknak. A húsz
munkahelyből egy sem kelt el, s csu-
pán egyvalaki érdeklődött. 

– Mivel magyarázható ez a jelen-
ség? – kérdeztük.

– Sajnos, nincsenek szakemberek,
de a szakképzetlenek sem jelentkez-
nek, akiket a munkahelyen képesíte-
nénk. Munkahely van! Szét kell nézni
a munkáltatók között, itt sorakoznak, s
mindenki arról panaszkodik, hogy
nincs munkaerő. Dolgozni nem igazán
jelentkeznek az emberek. Mindenki
nem mehet el külföldre, itthon is ma-
radtak. Most 1450 lejre nőtt a mini-
málbér, egy szakképzetlen fiatalnak
kezdő bérként elfogadható – mondta
Ungvári Ildikó, a cég képviselője.

Egy másik cég, a Rodmolda Prod
Impex Kft. képviselője elmondta,
hogy cégük kerti bútorok fémelemeit
készíti, a börzén 28 munkahelyet kí-
náltak. Mindössze nyolcan érdeklőd-
tek munka iránt, de nagyon remélik,
hogy ebből legalább öten meg is jelen-
nek a munkahelyen. 

– A legnagyobb gond a munkaerő-
piacon, hogy az utóbbi években meg-
szűnt a szakképzés, nincs hegesztő,
lakatos, marós, esztergályos, villany-
szerelő, számítógép-vezérlésű eszter-
gán dolgozó szakember. A
munkaerőhiány több mint két éve
érezhető, az emberek magasabb bére-
kért külföldre mennek dolgozni. Azon-
ban a romániai viszonyok közepette a
munkaadó nem tud nagyobb béreket
adni, mert óriásiak a cégek költségei.
Természetes, hogy a munkások inkább

dolgoznak 1500 euróért külföldön,
mint 1500 lejért itthon. 

Nagyon jó, hogy emelik a béreket,
de az állam semmilyen kedvezményt
nem biztosít annak érdekében, hogy a
munkaadó ki tudja fizetni a költségeit,
hogy megmaradjon a piacon, s ne kell-
jen bezárja az üzemét – mondta Ana
Botog.
1150 munkahelyből 29 kelt el 

Gheorghe Ştef, a Maros Megyei
Munkaközvetítő Hivatal ügyvezető
igazgatója a munkaadókkal ellentétben
sikeresnek nevezte a megye városai-
ban lezajlott állásbörzét, amelyen 91
cég vett részt, akik 1150 munkahelyet
ajánlott. Megyei szinten 1100-an ke-
restek munkát, közülük 282 személy
talált megfelelő ajánlatot. Helyben 29
személlyel kötöttek előszerződést. A
legtöbb munkahelyet kereskedelmi
dolgozóknak, bárosoknak, pincérek-
nek, gépkocsivezetőknek ajánlottak.
Felsőfokú végzettségűek közül köz-
gazdászoknak, könyvelőknek, mérnö-
köknek, topográfusoknak, közigaz-
gatási szakembereknek ajánlottak
munkát. 

– Elégedett vagyok az állásbörze
eredményével, és köszönettel tartozom
a gazdasági egységeknek, hogy eleget
tettek felkérésünknek, és részt vettek a
börzén. Az mindenképpen örvendetes,
hogy Maros megyében több mint 1100
munkahelyet ajánlanak! Mi lehetősé-
get teremtettünk, hogy munkanélkü-
liek munkát találjanak, viszont a
munkaerőpiaci viszonyok nem helyi
szinten dőlnek el! – mondta az igaz-
gató. 

Az én virágvasárnapom
Marosvásárhelyen a kövesdombi unitárius templom
Bözödi György termében megnyílt Koszta Pál Árpád
nyugalmazott tervezőmérnök, a Képzőművészek
Maros Megyei Egyesülete tagjának festményeket és
csontfaragványokat tartalmazó kiállítása. Az én virág-
vasárnapom címet viselő kiállítás megtekinthető hét-
köznapokon de. 9-13 óra között és vasárnaponként, a
11 órától kezdődő istentisztelet előtt és után.

Húsvéti hangverseny
Húsvét nagyhetében, április 12-én, szerdán 18 órai
kezdettel a Musica Humana női kamarakórus húsvéti
hangversenyére kerül sor a kövesdombi unitárius
templomban, dr. Csíky Csaba karnagy irányításával.
Az előadásban Lassus, Tartini, Orbán, Kocsár, Csíky
Csaba művei hangzanak el. Előadásra kerül a Stabat
Mater, valamint az Ómagyar Mária-siralom.

Unitárius passió
Április 14-én, nagypénteken 18 órai kezdettel a Ma-
rosvásárhely-Kövesdombi Unitárius Egyházközség kó-
rusa a kövesdombi unitárius templomban előadja
Jézus szenvedéstörténetét, a hagyományos unitárius
passiót. A nagyheti előadásokra minden érdeklődőt,
lélekben töltekezni vágyót szeretettel várnak – olvas-
ható a Kecskés Csaba lelkész-esperes által szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott meghívókban.

Húsvétváró hangverseny
Április 10-én, hétfőn a marosvásárhelyi református
Vártemplomban a délutáni bűnbánati istentiszteletet
követően, 18.30 órától húsvétváró hangversenyre
kerül sor a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Zene-
intézete hallgatóinak tolmácsolásában. Közreműködik
a Szalman Lóránt vegyes kar, vezényel: Iszlai Tamás,
Köllő Emese, Moldován-Horváth Zalán, Nemes Kata-
lin, Siklódi István, Molnár Ottilia.

A magyar költészet napja 
Marosszentgyörgyön

A magyar költészet napja alkalmával április 11-én,
kedden 18 órakor a marosszentgyörgyi római katoli-
kus plébánia és a Tóth István művelődési kör szerve-
zésében Arany János-versek hangzanak el a
marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében. A 200
éve született költőóriás életét Moldován Bencze Irén
magyartanárnő ismerteti, közreműködik az egyház-
község Szent György kórusa és a Soli Deo Gloria ve-
gyes kórus. Házigazda Baricz Lajos.

…és Szászrégenben
A Kemény János Művelődési Társaság szervezésé-
ben április 11-én, kedden Szászrégenben is megün-
neplik a magyar költészet napját. Ez alkalomból 18
órai kezdettel a DIO-házban Nagy József Levente ma-
rosvásárhelyi költő Csillagok közt kifeszítve című ver-
seskötetét mutatják be, fellép Dénes Előd és Kilyén
Ilka.

Kis- és középvállalkozások 
fejlesztése

Április 10-én, hétfőn 10 órától a Kis- és Középvállalkozá-
sok Maros Megyei Területi Ügynökségének felvilágosító
ülésszakára kerül sor a Petru Maior Egyetem Jeddi út 69.
szám alatti székhelyén, a II. emeleti 35-ös teremben. A
Start-up Nation–Romania program témája a kis- és közép-
vállalkozások fejlesztésének támogatása, valamint újak lé-
tesítésének ösztönzése. Az eseményen a program
életbeültetésének részleteiről a helyi kirendeltségek kép-
viselőitől közvetlenül is tájékozódhatnak az érdeklődők.
Bejelentkezni a 0265/311-660, 0265/260-818-as telefon-
számon vagy az oficiutargumures@imm.gov.ro e-mail-
címen lehet.

EMKE-díjazás 
az evangélikus templomban

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros me-
gyei szervezete április 12-én, szerdán 12 órai kezdettel az
erdélyi magyar közművelődés napja tiszteletére ünnepi
műsort tart a Marosvásárhelyi Evangélikus Lutheránus
Egyházközség templomában (Régi Kórház u.). Az ünnep-
ség keretében sor kerül az EMKE országos elnöksége
által adományozott oklevelek átadására. Díjazottak: Papp
Noémi evangélikus, Kántor Attila református, Kecskés
Csaba unitárius és Sebestyén Péter római katolikus lelké-
szek. 

Csemeteültetés a megyében
Az állami tulajdonban levő erdőket ügykezelő Romsilva a
megyei erdészeti igazgatóságok révén április 15-ig okta-
tási intézmények, helyi közigazgatási egységek és civil
szervezetek bevonásával csemeteültetési, erdőfelújítási
akciókat szervez. Az igazgatóság azzal a felhívással fordul
a hatáskörükbe tartozó erdőkerületekhez, hogy a hozzájuk
tartozó közigazgatási egységek iskoláival, környezetvé-
delmi szervezetekkel, cégekkel karöltve szervezzenek fa-
ültetést. Az ültetőanyagot és a szakirányítást az
igazgatóság biztosítja.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja egynapos ki-
rándulást szervez nyugdíjasok számára április 29-én a hu-
nyadi és a gyulafehérvári várhoz. Indulás reggel 7 órakor.
Bővebb tájékoztatás és feliratkozás a könyvtár köves-
dombi fiókjánál, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon
Illyés Claudia könyvtárosnál.

Nemzetközi elfogatóparancs
A Maros Megyei Rendőrség munkatársai azonosítottak
egy 28 éves szászrégeni fiatalembert, akinek nevére a
német hatóságok nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki
lopás bűntette miatt. A lopás vádjával előállított férfi 2015.
augusztus–szeptember között társaival Németország te-
rületén cigarettát és dohányterméket lopott, hozzávetőleg
11.000 euró értékben. A férfit a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség fogdájába előzetes letartóztatásba helyezték,
majd átadják a német hatóságoknak. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma ZSOLT, holnap LEÓ,
SZANISZLÓ napja. 10., hétfő

A Nap kel 
6 óra 45 perckor, 

lenyugszik 
20 óra 2 perckor. 
Az év 100. napja, 

hátravan 265 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 190C
min. 40C

Mezey Sarolta

Megyei hírek

– A hagyományápolás a cél, illetve
az, hogy kicsik és nagyok a hétköznapi
rutinból kilépve hangolódjanak rá a
közelgő ünnepre – foglalta össze az
együttlét lényegét Márton Zólyomi
Andrea, a Húsvéti zsongás projektfe-
lelőse. 

A vármúzeumban zajló gyermek-
programok szombat délelőtt is folyta-
tódtak. Amíg a kisebbek kedvükre
szorgoskodtak, a szülők, nagyszülők a
szomszédos teremben berendezett kéz-
műves-kiállítás kínálatából válogathat-

tak. Varrottasok, festett bútorok, fo-
nott, illetve újrahasznosított anyagból
készült ötletes díszek, nemezelt éksze-
rek várták az érdeklődőket. Márton
Zólyomi Andrea elmondta, hogy a ki-
állítók száma a Női Akadémia Ügyes
kezű nők néven indított kézműves-tan-
folyamának hatására is növekedett. A
szervezőtől azt is megtudtuk, hogy a
kínálatot első alkalommal gazdagítot-
ták a HIFA Románia Egyesület üdvöz-
lőlapjai, festett kosarai, hűtőmágnesei,
illetve szebbnél szebb tavaszi kompo-
zíciói. Ezeket az alkotásokat a Deus

Providebit Házban zajló keddi foglal-
kozásokon készítették, és az egyesület
Enescu utcai székhelyén kínálják el-
adásra az egyesületi tagok.
Április végén nyílik a játéktár

A Húsvéti zsongáson részt vevő
gyermekek elsőként próbálhatták ki a
Női Akadémia új játéktárának kellé-
keit. A kölcsönző április 27-én nyílik
meg Marosvásárhelyen, a Forradalom
utca 45. szám alatt. A gyermekek hétfő
délutánonként 5-7 óra között kölcsö-
nözhetik ki a különféle képességfej-
lesztő és társasjátékokat. A játékok
szimbolikus áron, két lejért vihetők
majd két hétre haza.

Húsvétvárók hétvégéje

Általános állásbörze 
Munkaerőhiányra panaszkodnak a cégek

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
23, 17, 16, 37, 28 + 10 NOROC PLUS: 390854

7, 5, 27, 29, 38, 12 SUPER NOROC: 974783

41, 32, 21, 5, 4, 16 NOROC: 3830921

(Folytatás az 1. oldalról)



Kisiklott és szakadékba zuhant
egy tehervonat

Kisiklott és szakadékba zuhant szombat délután Hu-
nyad megyében egy tehervonat mozdonya és több
vagonja – jelentette az Agerpres hírügynökség. A bal-
eset a Petrozsény és Piski közötti vasútvonalon tör-
tént Merişor falu közelében. Amint a Digi 24
hírtelevíziónak a Hunyad megyei katasztrófavédelem
szóvivője elmondta: a 16 vagonos tehervonatból a
mozdony és 14 vagon siklott ki. A mozdony és hat
vagon zuhant egy körülbelül tíz méter mély szaka-
dékba. Az Agerpres hírügynökség szerint a men-
tőcsapat orvosa megállapította a mozdonyban
tartózkodó két személy halálát. Az Agerpres hír-
ügynökség közlése szerint a vizsgálatok előzetes
eredményei arra utalnak, hogy a szerelvény fékrend-
szerének a meghibásodása okozta a balesetet. A
vonat egy magántulajdonban levő vasúti szállítócég
járata volt. (MTI)

Többnyelvű helységnévtáblák
lesznek Kolozsvár bejáratainál

Emil Boc, Kolozsvár polgármestere egy pénteki saj-
tótájékoztatón bejelentette: nem fellebbez a helység-
névtáblaügyben hozott alapfokú ítélet ellen, és
többnyelvű helységnévtáblákat helyeztet el Kolozs-
vár bejárataihoz. A polgármester kijelentette: a szab-
ványos helységnévtáblára a város román neve alá
kerül a Kolozsvár és a Klausenburg városnév.
Ugyanakkor a város római kori eredetére is utalni
kíván azzal, hogy a háromnyelvű helységnévtábla
fölé egy kőtábla kerül a város római kori megnevezé-
sével. Hozzátette, a Babes-Bolyai Tudományegye-
tem (BBTE) szakértőinek a tanácsa alapján kerül ki
a Municipium Aelium Napocense ab Imperatore Had-
riano Conditum (117-138) felirat. Újságírói kérdésre
válaszolva Emil Boc elmondta, a táblák egy-másfél
hónap múlva kerülnek ki a város határába. (MTI)

Jelentős lavinaveszély 
a Fogarasi-havasokban

Jelentős lavinaveszélyre figyelmeztetik a meteoroló-
gusok azokat, akik a Fogarasi-havasokba kirándul-
nak. A nagyszebeni regionális időjárás-előrejelzési
szolgálat pénteki figyelmeztetése szerint 1.800 mé-
teres magasság fölött jelentős – az ötös skála szerint
3-as – a lavinaveszély, a Bâlea-tónál pedig 152 cen-
timéteres a hóréteg vastagsága. A meteorológusok
szerint a lavinaveszély főleg a meredek oldalakon je-
lentős. Szélvédett részeken és a völgyekben nagy
mennyiségű hó halmozódott fel. (Agerpres)

Egymást vádolják Kijev
és a szakadárok is

Kijev és a szakadárok kölcsönösen egymást vádolják
azzal, hogy fegyveres támadásokat hajtanak végre
saját csapataik ellen, hogy utána a szemben álló felet
vádolják meg tűzszünetsértéssel. A három éve tartó
fegyveres konfliktus alatt – immár sokadjára – leg-
utóbb április 1-jén léptettek életbe tűzszüneti megál-
lapodást a Donyec-medencében, amelyről
háromoldalú – Kijev, Moszkva és az EBESZ képvise-
lőiből álló – összekötőcsoport állapodott meg Minszk-
ben. Azóta változó intenzitással, de tovább folynak a
fegyveres összetűzések a szemben álló felek között.
(MTI)
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megnyilvánuló magyarellenesség, a kiszorításunkra, a
megleckéztetésünkre való törekvés a legmagasabbtól a
legalacsonyabb szintig még ma is működik, hogy is re-
mélhettük volna?

Pedig már régen elkészültek a magyar pedagógusok
által összeállított sajátos tantervek, de zöld utat évekig
nem kaptak. Most viszont az elemi osztályokban beve-
zetett sajátos tanterv ötödik osztálytól tovább folytató-
dik. Ez sem egyszerű, de mindenképpen könnyebben
elsajátítható tananyagot és a nyelvhasználathoz való
biztosabb hozzáférést ígér. Jó hír, hogy Szabó Ödön
Bihar megyei RMDSZ-képviselő törvénymódosítási ja-
vaslatát, amely arról szól, hogy a román nyelvet és iro-
dalmat sajátos tanterv alapján tanuló diákok a
tananyagnak megfelelő könnyített tételekből záróvizs-
gázzanak, április 4-én nagy többséggel elfogadta a kép-
viselőház. Ez a négy év múlva érvénybe lépő
törvénymódosítás a szenátorok beleegyezésére vár még.
Remélhetőleg ők is megszavazzák, és folytatásképpen
egy könnyített középiskolai román tanterv alapján, az
érettségin is hasonló megmérettetésre számíthatnak
azok a fiatalok, akik nyolc év múlva végzik el a XII. osz-
tályt. Természetesen az is megtörténhet – hiszen a ki-
sebbségi ügyek dolgában egyet lépünk előre és kettőt
hátra –, hogy az egészet visszavonják. Tőlünk és a jö-
vőbeli képviseletünktől is függ, hogy ne így legyen!

Az alagút végén
(Folytatás az 1. oldalról)

Az Egyesült Államok masszív ra-
kétatámadást intézett manőve-
rező robotrepülőgépekkel péntek
hajnalban a szíriai Homsz egyik
légibázisa ellen, megtorlásul a
keddi feltételezett vegyifegyver-
támadásért, amelynek elköveté-
sével a damaszkuszi rezsimet
vádolja. A légi csapás miatt
Moszkva felfüggesztette a szíriai
katonai légi bevetések biztonsá-
gának szavatolását célzó orosz-
amerikai memorandum hatályát.

Donald Trump amerikai elnök floridai
rezidenciáján rövid beszédben jelentette
be döntését a szíriai célpontok elleni tá-
madásokról. Megismételte, hogy mélyen
megrendítette őt a szíriai Idlíb tarto-
mányban végrehajtott gáztámadás, és le-
szögezte, hogy szerinte a korábbi évek
erőfeszítései Bassár el-Aszad szíriai
elnök álláspontjának, viselkedésének
megváltoztatására immár végleg kudar-
cot vallottak.

A Tomahawk manőverező robotrepü-
lőgépek a Földközi-tenger keleti térsé-
gében állomásozó amerikai
rombolóhajókról indultak, és a szíriai
Homsz közelében lévő légibázisra mér-
tek csapást. A CNN hírtelevízió szerint
az Egyesült Államok több mint 50 To-
mahawkot indított szíriai légibázisok, ki-
futópályák, üzemanyag-állomások ellen.
Washington több országot előre értesített
a várható légi csapásokról, és informálta
az orosz haderőt is. A légi csapások nem
érintettek olyan térséget a homszi légi-
bázison, ahol orosz haderő állomásozik.

Rex Tillerson amerikai külügyminisz-

ter azt mondta: az Egyesült Államok
csaknem teljes bizonyossággal tudja,
hogy az idlíbi vegyifegyver-támadáskor
szaringázt vetettek be. A megtorló lé-
gicsapásokat a miniszter „arányosak-
nak” minősítette. Majd ismét felvetette
Oroszország felelősségét, azt állítva,
hogy Moszkva nem ellenőrizte a 2013-
ban Szíriával a vegyifegyver-készleté-
nek megsemmisítéséről kötött
megállapodás végrehajtását. Hozzátette:
Moszkvát ugyan előzetesen tájékoztat-
ták a mostani légi csapásokról, de nem
kérték a beleegyezését.

Durva agresszió érte a szíriai hadsereg
egyik légitámaszpontját – reagált pén-
teki közleményében a szíriai hadsereg az
amerikai légi csapásra. A dokumentum
szerint a támadással az Egyesült Álla-
mok partnerévé vált az Iszlám Állam, az
an-Nuszra Front és más terrorszerveze-
teknek. A rakétacsapásokban hat ember
meghalt, az okozott veszteség jelentős –
áll a közleményben, amely szerint a had-
sereg azzal válaszol a lépésre, hogy foly-
tatja kampányát a „terrorizmus
megsemmisítésére”, helyreállítja a békét
és a biztonságot Szíria egész területén.

Ramez Turdzsman szíriai tájékozta-
tási miniszter pénteken a helyi állami te-
levízióban arról számolt be, hogy a
Homsz tartománybeli Sajrát légibázis el-
leni amerikai támadás „korlátozott volt
időben és térben, és arra számítani is le-
hetett”. A szíriai felkelők egyik vezetője
ugyanakkor pénteken arra szólította fel
a nemzetközi közösséget, hogy intézzen
légi csapásokat minden szíriai légitá-

maszpont ellen, ahonnan szíriaiakat vet-
tek célba.

Az amerikai légi csapás miatt
Moszkva felfüggesztette a szíriai katonai
légi bevetések biztonságának szavatolá-
sát célzó orosz-amerikai memorandum
hatályát, és kérte az ENSZ Biztonsági
Tanácsa rendkívüli ülésének összehívá-
sát – közölte pénteken Moszkvában Ma-
rija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Vlagyimir Putyin elnök szerint a Szí-
ria elleni amerikai légi támadás agresz-
szió, kárt okoz az orosz–amerikai
kapcsolatoknak és a terrorizmus elleni
közös harcnak egyaránt – közölte pénte-
ken Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Mint mondta, Putyin úgy látja, hogy a
Szíriára mért amerikai csapással egy
szuverén ország ellen követtek el agresz-
sziót, megsértették a nemzetközi jogot,
ráadásul mindez kitalált ürüggyel tör-
tént.

Peszkov szerint a szíriai kormánye-
rőknek nincsenek vegyifegyver-készle-
teik. Mint mondta, ezek
megsemmisítésének tényét a Vegyifegy-
ver-tilalmi Szervezet, az ENSZ szakosí-
tott szervezete rögzítette. Az orosz elnök
úgy véli, tovább súlyosbítja a helyzetet,
hogy teljes mértékben figyelmen kívül
hagyták a „vegyi fegyver terroristák által
történt bevetését”. Peszkov rámutatott,
hogy Putyin szerint a Szíriára mért ame-
rikai csapások kárt okoznak a kétoldalú
viszonynak. (MTI)

Az Egyesült Államok 
szíriai célpontot támadott rakétákkal

Stockholmban pénteken délután
egy teherautó egy sétálóutcába,
majd egy bevásárlóközpontba
hajtott. Legalább négy embert
halálra gázolt, 15-en megsérül-
tek.

A svéd kormány szerint minden jel
arra mutat, hogy terrorcselekmény tör-
tént – jelentette a svéd média. A főváros
központjának ezt a részét lezárta és kiü-
rítette a rendőrség, a hatóságok arra szó-
lították fel az embereket, hogy kerüljék
el a környéket. A városban leállt a vonat-
forgalom és a metróközlekedés. A svéd
hatóságok két embert tartóztattak le a
merénylettel összefüggésben – közölte
az SVT állami televízió rendőrségi for-
rásokra hivatkozva szombatra virradóra.
A svéd rendőrség péntek este erősítette
meg, hogy korábban a Stockholm északi
Märsta nevű elővárosában letartóztatot-
tak egy férfit, akinek megállapították a

kilétét, és elmondták, hogy hasonlít a
feltételezett tettesről közzétett fényképen
szereplő férfira. Később közölték, hogy
nem ő vezette a teherautót. Az SVT ér-
tesülései szerint az észak-stockholmi
Hjulsta külvárosában tartóztatták le a
másik feltételezett elkövetőt, az informá-
ciók szerint a férfi kapcsolatban áll a ko-
rábban elfogott gyanúsítottal.
Román állampolgár is van 
a sérültek között

Egy román állampolgár is megsérült
a pénteken Stockholmban történt töme-
ges gázolásban – közölte szombaton a
külügyminisztérium.

A külügy tájékoztatása szerint a
román állampolgárságú sérültet a svéd
főváros egyik kórházában kezelik, álla-
pota stabil.

Románia svédországi nagykövetsége
figyelemmel követi a fejleményeket, és
készen áll a konzuli segítségnyújtásra,

amennyiben igény mutatkozik erre – áll
még a közleményben.
Módosult a terroristák gyakorlata

Gyarmati István biztonságpolitikai
szakértő szerint a stockholmi merénylet
rávilágít arra, hogy a terroristák gyakor-
lata több szempontból is megváltozott.

A szakértő az M1 aktuális csatorna
szombat reggeli műsorában azt mondta,
az Iszlám Állam visszaszorulása miatt
már nem képes komoly merényletet el-
követni, és az eddigi „kedvenc” célpon-
tok védelmét rendkívül megerősítették.
Emiatt olyan merényleteket követhetnek
el, amelyhez nem kell jelentős felkészü-
lés, nem kell eszközöket beszerezni.

Gyarmati István szerint az eset után el
kell gondolkodni azon, hogyan lehetne
tovább erősíteni a védelmet, mert a ter-
rorizmus nem fog megszűnni, nem lehet
egy őrültet megakadályozni abban, hogy
beszálljon egy autóba és elgázoljon több
embert. (MTI, Agerpres)

Gázolásos támadás volt Stockholmban

Ország – világ

Első fokon felmentette a vádak
egy része alól a bukaresti táblabí-
róság pénteken a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom
(HVIM) terrorizmussal vádolt szé-
kelyföldi aktivistáit, így sem Beke
Istvánnak, a HVIM kézdivásárhe-
lyi elnökének, sem Szőcs Zoltán-
nak, a HVIM erdélyi szervezete
vezetőjének nem kell további bör-
tönbüntetést letöltenie, ha az íté-
let jogerőre emelkedik.

A vádlottakat a pirotechnikai eszkö-
zökkel elkövetett bűncselekményekért
ítélték csak 11, illetve 10 hónap és né-
hány nap letöltendő börtönbüntetésre,
éppen annyira, amennyit előzetes letar-
tóztatásban töltöttek, így a kiszabott sza-
badságvesztést letöltöttnek nyilvání-
tották.

A két férfit azzal gyanúsították, hogy
házi készítésű bombát akartak robban-
tani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a

román nemzeti ünnepre szervezett de-
cember elsejei katonai parádé közben.

Az ügyészség Beke Istvánt közösség
elleni merényletkísérlettel, valamint a
robbanóanyagokra vonatkozó szabályok
megsértésének a kísérletével, Szőcs Zol-
tánt közösség elleni merényletre való
felbujtással, a robbanóanyagokra vonat-
kozó szabályok megsértésére történő
felbujtással vádolta.

A bíróság mindkettejük esetében az
első vádpontnál a büntetőjogi besorolást
az alkotmányos rend erőszakos megvál-
toztatására irányuló kísérletre (illetve
felbujtásra) változtatta, majd ezen vád-
pontok alól felmentette őket. A kiszabott
büntetést végül a – pirotechnikai eszkö-
zökkel kapcsolatos – második vádpont
miatt szabták ki rájuk.

A szervezett bűnözés és terrorizmus
elleni ügyészség (DIICOT) a vádiratban
megfogalmazott kérésének helyt adva a
bíróság fasiszta jellegű, idegengyűlölő,

rasszista szervezetnek minősítette a
HVIM-et, és elrendelte a korábban le-
foglalt pirotechnikai eszközök, mobilte-
lefonok, zászlók és jelvények végleges
elkobzását. A bíróság tíz-tíz ezer lejes
perköltség megfizetésére kötelezte a
vádlottakat.

A DIICOT képviselője a két héttel ez-
előtti, utolsó tárgyalási napon azt állí-
totta: a lefoglalt nagy mennyiségű
pirotechnikai anyag alkalmas volt a testi
épség vagy akár emberélet veszélyezte-
tésére. A védelem a vádlottak felmenté-
sét kérte. Az utolsó szó jogán Szőcs és
Beke is ártatlannak mondta magát, kép-
telenségnek nevezve a feltételezést,
hogy saját közösségükben, egy magyar
többségű kisvárosban akartak volna a
románság ellen irányuló merényletet el-
követni robbantásra alkalmatlan petár-
dákkal.

Az elsőfokú ítélet ellen a legfelsőbb
bíróságnál lehet fellebbezni. (MTI)

Részben felmentették 
a székelyföldi terrorügy vádlottjait



Ünnep volt a szombati nap a
marosvásárhelyi Lídia gyer-
mekotthonban. A Fomco cég
nagylelkű adományának kö-
szönhetően régi álom vált va-
lóra, új, korszerű,
költségtakarékos fűtésrend-
szert tudhat magáénak az
otthon, ahol jelenleg tizenhat
nehéz sorsú családból szár-
mazó gyereket nevelnek. Az
apróságok számára is külön-
leges volt a hivatalos átadás
napja, gyerekzsivajtól volt
hangos az udvar, a Creactivity
Kids Club játszóház csapata
gondoskodott a jó hangulat-
ról. A Fomco cég munkatársa-
inak a gyerekei együtt
játszottak a Lídia otthon
bentlakóival. 

A marosvásárhelyi Eminescu
utcai gyermekotthont a Lazarenum
Alapítvány működteti, immár több
mint két évtizede. Családias kör-
nyezetben olyan gyerekeket nevel-
nek, akik árvák, félárvák, vagy
éppen van családjuk, de olyan kö-
rülmények között élnek, hogy kép-
telenek gondoskodni a
gyermekeikről. A Lídia házban ezek
a kiskorúak is otthonra találtak, és
bár nem egyszerű feladat közel
húsz gyerekről gondoskodni, hu-

szonöt éve a hit vezérli a lelkes csa-
patot, meggyőződésük, hogy ha a
Jóisten rájuk bízta ezt a nemes fel-
adatot, hogy hátrányos helyzetű
gyerekek sorsát egyengessék, akkor
az ehhez szükséges anyagiakat is
kirendeli. Akár olyan nagylelkű
adakozók személyében, mint a
Fomco cég csapata, akik úgy érzik,
ha már van rá lehetőségük, köteles-
ségük segíteni azokon, akikkel ke-
vésbé volt kegyes a sors. Nyulas
Bernát, a Fomco vezérigazgatója
elmondta, mély tiszteletet érez azok
iránt, akik működtetik ezt a gyer-
mekotthont, és életcéljuknak tekin-
tik ezt a nemes feladatot. Mint
mondta, vállalkozóként nemcsak az
a feladatuk, hogy a gazdaság fejlő-
déséhez járuljanak hozzá, hanem
felelősségük van emberileg is, hogy
a környezetükben próbáljanak segí-
teni azokon, akiknek szükségük van
rá. Ez a beruházás is jó példa arra,
hogy ha mindenki hozzájárul egy
kis résszel egy nemes célhoz, akkor
nagy dolgokat lehet megvalósítani.
A Fomco cégnek nem ez az első
ilyen jellegű kezdeményezése,
rendszeresen támogatnak szociális
projekteket. A vezérigazgató szerint
a Lídia otthonnak nyújtott támoga-
tás annyiban különbözik a többi
ilyen jellegű projekttől, hogy lénye-
gesen nagyobb méretű beruházás
volt, illetve nemcsak a szükséges

pénzösszeget biztosították, hanem
felvállalták magát a kivitelezést is,
tehát egy működő, és ami a legfon-
tosabb, költségtakarékos fűtésrend-
szert bocsátottak az otthon lakóinak
a rendelkezésére. A beruházás ér-
téke több mint tizenhatezer lej volt.

Adorján István református lel-
kész, a Lídia otthon vezetője el-
mondta, hála van a szívében ezért a
napért. Rámutatott, ez az otthon
Isten elhívása által jött létre, és
ennek köszönhető, hogy huszonöt
év után ma is létezik. 

– Ami biztos, hogy ha Isten hí-
vott el erre a feladatra, akkor min-
dig kirendeli a támogatást –
fogalmazott a lelkész. Mint
mondta, régóta okozott nekik
fejfájást a régi, elavult fűtés-
rendszer, aminél fennállt a
veszély, hogy bármelyik pil-
lanatban elromlik. Ugyanak-
kor volt téli hónap, amikor
tízezer lejes fűtésszámla ér-
kezett az otthonba, aminek a
kifizetése óriási teher volt a
szűkös költségvetés köze-
pette. 

Jelenleg a második gene-
ráció nevelkedik a Lídia ott-
honban, tizenhat lakójuk
van, a legkisebb öt és fél, a
legnagyobb pedig tizenki-
lenc éves. 

– Az első generáció eseté-

ben nagy büszkeségünk, hogy a hu-
szonhárom gyereknek a nyolcvan
százaléka sikeresen integrálódott a
társadalomba, sokan dolgoznak kül-
földön, helytÊállnak az életben. A
fiatalok 26 éves korukig marad-
hatnak az otthonban, ha egyetemet
végeznek, és utána is próbáljuk tá-
mogatni őket, munkahelyszerzés-
ben segítünk nekik. 

Az otthon működését biztosító fi-
nanszírozás főként külföldről érke-
zik, illetve az államtól is kapunk
bizonyos összeget. De sajnos
szembe kell néznünk a ténnyel,
hogy csökkennek a külföldi támo-

gatások, ezért a mostani adományt
Isten ajándékaként éljük meg. Egy-
szer csak bejött egy úriember, és azt
mondta, szeretnék támogatni az ott-
hont, tudunk-e olyan projektet, ami-
nek a megvalósításában
segíthetnek. Így sikerült egy új,
energiatakarékos kazánt felszerelni,
ami óriási segítség számunkra –
adott hangot hálájának a lelkész. A
következő, úgymond legégetőbb
tennivaló az otthon tetőzetének a
felújítása lenne, és reménykednek,
hogy akadnak újabb nagylelkű ada-
kozók, akik segítségükre lesznek
ebben.

Csütörtök este a Kultúrpalota kis-
termében tartott küldöttgyűlés
elsöprő többséggel választotta az
RMDSZ marosvásárhelyi szerve-
zetének elnökévé Vass Levente
parlamenti képviselőt, a városi
választmány elnökét. 

A szavazást követően a frissen meg-
választott elnök a Népújság kérdésére,
hogy milyen politikát kíván folytatni, ki-
jelentette.

„Őszintébben szeretnék kommuni-
kálni mind a megvalósítható, mind a
meg nem valósítható dolgokról. Ez az
őszinte kommunikáció és a kettős be-
széd elkerülése biztosíthatja egyrészt az
emberek bizalmának a visszanyerését,
hiszen egy eléggé bizalomvesztett szer-
vezetről beszélünk, másrészt pedig fon-
tos annak a bebizonyítása, hogy mind
szakmailag, mind politikai szempontból
képesek vagyunk napról napra, hétről
hétre fejlődni, és egyre profibb módon
képviselni a magyarok érdekeit itt, Ma-
rosvásárhelyen. Ezzel egy sokkal jobb
szervezetet tudunk kiépíteni, ha-
sonlóan a ’90-es évek elejéhez,
közepéhez. Egy olyan szerveze-
tet, amelyben évről évre, hónap-
ról hónapra vagy mandátumról
mandátumra nem változik az
alapszabályzat, a működési sza-
bályzat oly mértékben, hogy
egyesek esetleg úgy értelmezhet-
nék, hogy valaki számára »testre
szabták«. Azt hiszem, hogy
ennek az átláthatóságnak a bizto-
sításával meg tudjuk nyerni a bi-
zalmát a kételkedő magyar
embereknek is, és hiszem, hogy
ez az egyetlen módja annak,
hogy mosolyt csaljunk az ar-
cukra, és szívesen menjenek el
szavazni, ne kötelességtudatból”. 

A leköszönő városi elnök, Peti
András felemás beszámolója
után Péter Ferenc megyei elnök
köszöntötte a testületet, hangsú-
lyozva a városi szervezet jó mű-

ködésének a fontosságát. Arra biztatta az
új vezetést, próbáljanak együtt megol-
dást keresni a problémákra, „közösen
megoldani mindazt, ami négy év alatt
nem sikerült”, és a megyei szervezet tá-
mogatásáról biztosította a marosvásár-
helyi szervezetet.

Vass Levente egyetlen jelöltként in-
dult a városi szervezet elnöki tisztségé-
ért. Politikai programjának (amelyet
minden küldött kézhez kapott) mottóját
így fogalmazta meg: „Marosvásárhely
azoké kell legyen, akik Erdély-szerte
azon gondolkodnak, hogy itt tanuljanak,
itt dolgozzanak és itt éljenek…” 

Hangsúlyozta: azokban az ügyekben,
amelyek a magyarság jólétét, komfortját
biztosítják, nem fognak visszalépni. Tá-
mogatást kért, hogy békés, belső konf-
liktusoktól mentes szervezetet
vezethessen. Elmondta, hogy a szerve-
zet nyolc alelnökkel és egy ügyvezető-
vel fog működni. A választmányi
tisztújításra a nyár végén, ősz elején
kerül sor, a választmány vezetését addig
Kerekes Károly alelnök hatáskörébe
utalta.

A felszólalások során Gál Éva plat-

formelnök arra figyelmeztetett, hogy a
bizalmat átlátható működés nélkül nem
lehet visszanyerni, ehhez pedig arra is
szükség van, hogy a gyűléseket ne zárt
ajtók mögött tartsák. Javasolta, térjenek
vissza a körzetekhez, majd kijelentette:
a szervezet számíthat az általa vezetett
platform támogatására, de csak akkor,
ha nem csupán aláírásgyűjtésre használ-
ják a platformokat. Végül azt mondta,
idejében ki kell választani a polgármes-
terjelöltet, de arra is felhívta a figyelmet,
hogy a történelmi egyházak támogatása
nélkül nem sikerül választást nyerni.

Kerekes Károly szerint vitára szükség
van egy szervezetben. Kihívásnak ne-
vezte a katolikus líceum ügyét, kije-
lentve, hogy erős hátteret kell biztosítani
a városi frakciónak. A szervezetépítésről
annyit mondott, hogy „Facebookon nem
lehet szervezetet építeni”.

Soós Zoltán volt polgármesterjelölt a
konszenzuskeresés fontosságát hangsú-
lyozta, mert enélkül „csökken a haté-
konyság”.

Az eseményt Boros Emese és Fülöp
Csongor fellépése színesítette.

Fotó: Vajda György

Fotó: Nagy Tibor

Mózes Edith

EMNT regisztrációs
kampány 

Marosvásárhelyen is
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ezelőtt két
héttel regisztrációs kampányt indított Kolozs-
váron, és az EMNT-nek nagyon fontos, hogy
minél több magyar állampolgár regisztráljon és
részt vegyen a 2018-as magyarországi válasz-
tásokon – nyilatkozta a minap Cseh Gábor, az
EMNT Maros megyei elnöke. A sajtótájékozta-
tón jelen volt Tiboldi László, az EMNT alelnöke
és Kirsch Attila, a honosítási iroda vezetője.

A regisztrációs kampány célja felhívni a már honoso-
dott vagy honosodni vágyó erdélyiek figyelmét a 2018-
as magyarországi országgyűlési választásokat megelőző
regisztráció szükségességére. Ugyanis a magyar állam-
polgársággal rendelkező erdélyieknek, ahhoz, hogy él-
hessenek szavazati jogukkal, szükséges kérelmezniük a
választói névjegyzékbe való felvételüket. Ehhez a de-
mokráciaközpontok nyújtanak segítséget – hangzott el a
sajtótájékoztatón. Cseh Gábor fontosnak nevezte a re-
gisztrációt, mert, mint mondta, Erdélyben a szavazásra
jogosultak csaknem kétharmada, azaz közel 300 ezer
ember még nem kérelmezte felvételét a választói név-
jegyzékbe. 

Tiboldi László kiemelte: azok a személyek, akik sze-
retnének szavazni a 2018-as magyarországi választáso-
kon, de még nem adták be honosítási kérelmüket,
legkésőbb 2017 júliusáig tegyék meg, mivel a Bevándor-
lási és Állampolgársági Hivatalnak továbbra is 6-8 hó-
napra van szüksége a kérelem elbírálásához. Ugyanis a
magyar állampolgárság megszerzése előfeltétele a sza-
vazásnak.

Azt is hangsúlyozták, hogy akik korábban már regiszt-
ráltak, de személyes adataik (lakcím, név stb.) változtak,
frissítsék adataikat. Illetve akik esetleg nem emlékeznek
vagy nem biztosak abban, hogy az eskütételt követően
regisztráltak-e, újra megtehetik azt, ezzel az esetlegesen
már korábban leadott adataik felülíródnak.

Kirsch Attila elmondta, hogy a honosítási iroda szer-
dánként konzuli napokat tart, amikor anyakönyvezési
ügyeket intéznek, segítenek az útlevél-kérelmezésben, a
formanyomtatványok kitöltésében, bármilyen más kér-
désben az érdeklődők rendelkezésére állnak.

A marosvásárhelyi honosítási irodában (Mihai Viteazu
utca 10. szám) hétfőn és szerdán 10-15, kedden és csü-
törtökön 10-13 óra között fogadja az ügyfeleket, érdek-
lődni a 0365-430-902 vagy a 0762-248-657-es
telefonszámokon lehet. Anyakönyvezéshez, útlevélkére-
lem beadásához, honosítási kérelem beadásához, illetve
egyéb ügyintézéshez előzetesen időpont-egyeztetés
szükséges a honosítási irodában – hívta fel a figyelmet
Kirsch Attila. (mózes)

Vass Levente az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének új elnöke

Véget vetne a kettős beszédnek

A Fomco cég adománya 
Korszerű fűtésrendszer a Lídia gyermekotthonnak
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a felnőttkor között. Igen fontos, gyakran vál-
ságokkal járó átalakulások zajlanak a szemé-
lyiségében. Ebben a korszakban van néhány
alapvető feladat, amelyre a serdülőnek meg-
oldást kell találnia, szerepkör, amelynek be-
töltésére fel kell készülnie. Átalakul korábbi
kapcsolata családjával, kitágul a közvetlen
társas világa, a családon kívül is keres magá-
nak társakat, akikkel érdeklődésének megfe-
lelően felfedezi a világot. A serdülő többnyire
mélyen átérzi, hogy fejlődésének egy nehéz
szakaszába érkezett, megéli azt a feszültsé-
get, amit a biológiai érés, a korai szexualitás

idéz elő. Másfelől a társadalmi, környezeti el-
várásoknak való megfelelés s ezek időnkénti
szembekerülése okozta feszültséget is kell ta-
pasztalja. Visszatérő kérdése az, hogy kiben
bízhat meg. Megnyivánulásában túl sok a
dac, teljesítményorientált lesz, vagy épp el-
lenkezőleg. 

Amíg változik, ezek a tünetek nem vésze-
sek, csak akkor, ha a tünetek közül egy vagy
több megreked egy szélsőséges állapotban.
Elégedetlen önmagával és alulértékeli képes-
ségeit. A kirívó öltözködést is kipróbálja,
megszegi a törvényeket, lázad, kipróbálja az
italt, a cigarettát, a drogokat, könnyen dep-
resszióba eshet.

A modern kor fiatal nemzedékei rendre új
és még újabb divatoknak hódolva alakítják ki
a saját időtöltésüket. Más a közeg, a kínálat,
az intézményi háttér. A változások nyomán a
világ jelenségeire sokkal nyitottabb, sokszí-
nűbb ifjúsági kultúra jött létre. Az ifjúság felé
közvetített szórakoztatóipar elsősorban olyan
magatartásmintákat hirdet, amelyek nyerte-
sekről szólnak, és amelyeket a vesztesekkel
és a gyengékkel szembeni intolerancia jelle-
mez. Vagyis az ifjúsági kultúrában egyre jel-
lemzőbb az agresszivitás a gyengékkel és az
elesettekkel szemben, miközben maga az if-
júság is egyre differenciáltabb, s csak egy
szűkebb réteg tartozik a buktatók nélkül si-
keresen boldogulók közé, a többség számára
a jövő meglehetősen kiszámíthatatlan.

– Mit „kap” az online térben a gyerek,
ami oly vonzó számára? Minek a remé-
nyében ássa egyre mélyebb szintekre
magát egy-egy ilyen játékban?

– Biztatást, bátorítást, menekülést. Az on-
line játékok képesek őt egy párhuzamos vi-
lágba repíteni, fokozni a valóság elől
menekülő, útvonalat kereső tizenévesek el-
szigetelődését, rossz lelkiállapotát. Ezek a fe-
lületek is kedvelt terepei a betegesen rossz
szándékú, csábító felnőtteknek. Egy ilyen
ember ebben az online világban olyanvalaki
lehet, aki a valóságban nem tud lenni. A kö-
zösségi hálókon rengeteg zárt csoport műkö-
dik. Ezek a csoportok lehetnek önsegítő
jellegűek, lehetnek a közös érdeklődés men-
tén szervezettek, lehetnek építő, de romboló
hatásúak is. Ezeket a csoportokat könnyen
irányíthatja rossz szándékú felnőtt, és köny-
nyen lehet kiindulópontja egy zaklató folya-
matnak. A fiatalok könnyen belemennek az
ilyenbe, mert „soha nem történik semmi” –

mondja sokszor az éppen rosszkedvű serdülő,
csinálni kellene valamit. De milyen cselek-
vési lehetőségeket kínál a kor a fiataloknak,
és milyen aktivitási formákat súg nekik? A
többség számára az idő kellemes „elverése”
a kihívás. Kapcsoljuk be a televíziót, ha nem,
hát ott a számítógép, táblagép, okostelefon,
amivel lefoglalhatjuk magunkat.

A ravasz pszichológiával megszerkesztett
játékok online tere folyamatos virtuális élmé-
nyeket biztosít, és ezeket meg is erősíti a ser-
dülőben. Ezek a megerősödött reflexek
sajnos nem felelnek meg a valóságnak, de a
játékszenvedélyben elkábult egyén ezt már

nem tudja érzékelni. Játszik, játszik, és hab-
zsolja a virtuális élményeket, sikereket, ami
hamis tudatot teremt a fejében. A valóságtól
egyre távolabb kerül, így neki már csak ez az
élmény marad, az egyre mélyebb szintek ki-
próbálása, megismerése.

– Kizárólag az önbizalomhiányos, az át-
lagnál könnyebben befolyásolható fiata-
lokra tud hatni, vagy úgymond minden
gyerek, aki kapcsolatba kerül vele, ki van
téve a veszélynek?

– Nem kizárólag, de nagyobb részük saj-
nos igen. Valamilyen úton-módon szenvedést
átélt, valamiféle pszichikai traumán átesett és
a már lelkileg gyengébb, összetört fiatal ide
ássa magát, itt talál barátokat, itt neki min-
denki egyforma, itt mindenki megérti őt, be-
leélheti magát, elfelejti valós helyzetét, létét,
baját. Sajnos ki van téve mindenféle veszély-
nek; egy online játék, egy internetes közös-
ség, azaz a virtuális valóság fontosabbá válik
minden másnál, így a korábbi kapcsolatok,
hobbi, sport, tanulás már jelentőségét veszti.
A baj ott kezdődik, ha a serdülőt veszteség
éri, ha bántják, és nem a felnőttektől, és nem
is a családjától, tanáraitól kér segítséget, vár
megoldásokat vagy érzelmi támogatást,
hanem ellenőrizetlen online csoportoktól és
internetes fórumokon, ahol sajnos félreinfor-
málják, sőt biztatják, hogy csináljon hülyesé-
geket, ártson magának, bántsa társait. Ha a
gyereknek hosszú időn keresztül azt kell
megélnie, hogy a rosszul működő családjá-
ban nem történik változás, hogy a bántalma-
zás, rossz bánásmód nem ér véget, hogy
senki nem veszi észre őt, hogy senki nem
segít neki, akkor bármi-
lyen bántalmazás vagy
visszaélés áldozatává vál-
hat. Egy fiatal hamar ser-
dülőkori depresszióba
eshet. Sajnos ezeket a vál-
tozásokat, állapotokat
nem mindig veszi észre a
környezete, illetve nem
kap időben szakszerű se-
gítséget. Vagy egy másik
banális helyzet, hogy ha a
szülő észre is veszi, nem
mer szólni senkinek, in-
kább saját magát hibáz-
tatva eltitkolja az egészet,
és ezzel tovább fokozza
a bajt. 

– Nem veszélytelen „próbák” szerepelnek
a játékban, amiket józan ésszel azonnal
elutasít az ember. Miért „engedelmesked-
nek” egyes fiatalok? Miért mennek el
akár az öngyilkosságig egy számukra is-
meretlen személy kérésére?

– Egy körvonalazott célokkal még nemi-
gen rendelkező fiatal, aki társadalmi érdeke-
ivel nincs tisztában, könnyen elcsábulhat a
kikapcsolódás nyújtotta örömöknek, melye-
ket a médiumokból kapott egyszerű ingerek
nyújtanak. Ha valaki újra és újra szembesül
célképzeteinek valószerűtlenségével, újra és
újra kénytelen keresni a helyét térben és idő-
ben, az előbb-utóbb érzelmileg kiüresedik,
könnyen befolyásolhatóvá válik. Fogékony
lesz az előítéletek kritikátlan átvételére, a
szélsőséges, leegyszerűsítő gondolkozásra, és
bármikor belesodorhatják agresszív indula-
tokba és cselekedetekbe. Ezt a játékot nem
lehet csak úgy megtalálni, más játszott játé-
kok után kapsz egy linket, amire kattintva
előjön egy értesítés, hogy ez egy ismeretter-
jesztő, bemutatónak szánt játék, ezek után
ismét kapsz egy linket, amire ráklikkelve
kapsz egy újabb üzenetet, hogy ez a játék
élet-halálról szól, akarod-e játszani, és a gye-
rek persze, hogy az igen gombot nyomja
meg, utána még egyszer megkérdezi, hogy
tényleg akarod folytatni, mert az életedbe ke-
rülhet, sőt meg is kell halj a végén. És a fiatal
ismét az igen gombot választja, sőt még az is
benne van, hogy ne szólj senki felnőttnek
róla. Tehát nem egyszerű a játékhoz eljutni,
sőt figyelmeztetést is kap a játékos, akkor
mégis miért folytatja? Mert azt gondolja,
hogy csak játék, mert még ilyent játszott,
mert az ilyen játékból még soha nem lett baj.
Kíváncsi vagyok, mi fog történni tovább, mi
bajom lehetne, ha kipróbálom? És valahol itt
futnak el a szálak, hiszen beleéli magát, és
észre sem veszi, hogy merre és meddig ment
el, és mert talán otthonról nincs meg a háttér,
amire támaszkodhatna. Sokszor lehet hallani,
hogy „ a szüleim nem azok a típusok, akikkel
tudok beszélni”, „nem értnek meg”, „nem fi-
gyelnek rám”, „nem is érdekli, hogy én merre
megyek, kivel mit csinálok”, „soha nem is
kérdezik”, „mindig csak veszekednek és rám
se figyelnek”. „Akkor teszek én valami
olyant, hogy figyeljenek rám is, és törődjenek
velem is már”. Egy 14 éves gyerek négyszer
próbált öngyilkos lenni, azt mondta, hogy a
negyedik próbálkozás után derült ki, hogy kik
az igazi barátai, hogy valójában ki van mel-
lette és ki ellene.

– Hogyan lehetne fékezni a jelenség ter-
jedését ?

– Nem igazán tehetünk nagy dolgot. Ami
nagyon fontos, hogy legyen kapcsolatunk a
gyerekeinkkel, és egy nap se teljen el úgy,
hogy ne kérdezzük meg, milyen volt a napod,
mit csináltál ma, hol jártál, kikkel találkoztál.
Ezen játék szerzőjét az orosz hatóságok letar-
tóztatták, de a játék tovább terjed, és más for-
mákat is ölt, ölthet, már jelent meg más
változatban is, és a gyerekek nagy része bol-
dogan újságolta, hogy ez a változat már jobb,
mert pozitív feladatokat kell teljesíteni. Igen
ám, de ez a pozitív dolog arról szól például,
hogy reggel korán menjen szaladni a parkba
és az első idegent, akivel találkozik, ölelje
meg. Na már most ettől mi, felnőttek is vi-
szolygunk, gondoljunk bele, milyen követ-
kezményekkel járhat, ha a 12-16 éves
gyerekem kezd ölelgetni idegeneket. 

– Milyen jelekből, viselkedésbeni meg-
nyilvánulásokból következtethet arra a
szülő, hogy gond lehet a gyerekkel?

– A szülők jelentős része nem tudja, hogy
mekkora bajban van a gyereke, ezért a meg-

szokottól eltérő bármilyen viselkedésváltozás
a gyereken előjel lehet, utalhat valamilyen
problémára. Figyelni kell, ha fáradtság, unott-
ság lép fel, nem tud felkelni reggel, piros a
szeme, sápadt, nem akar enni, gyengülnek a
tanulmányi eredményei, nem végzi el a házi
feladatait, nem akar iskolába menni, esetleg
hisztizik, ideges, furcsa rajzokat készít, egye-
dül beszél, visszahúzódóvá válik, vagy éppen
túl hevesen viselkedik, mindenkit hibáztat.
Ezek a jelek egyúttal a depresszió jelei is le-
hetnek. A csendes gyermek még csendesebb,
még visszahúzódóbb, vagy éppen agresszí-
vebb lesz. Szorongásra utaló jel például, ha
nem tud aludni. Akadnak családok, ahol nem
szokás kifejezni az érzelmeket, nevén ne-
vezni a dolgokat, akkor jöhetnek a pszicho-
szomatikus tünetek: hasfájás, fejfájás,
hányinger, hasmenés. Ezeket a tüneteket min-
denképpen komolyan kell venni, mert főleg
egy testi tünetet nem tud egy kisebb gyermek
megjátszani, tehát nem szimulál! Ezzel is azt
jelzi, hogy valamivel gondja van.

– Hogyan járjon el a szülő, ajánlott telje-
sen eltiltani a kiskamaszt az internettől?

– A szülő nagyon oda kell figyeljen a gye-
rekére, tartsa a kapcsolatot az iskolával, az
osztályfőnökkel, ismerje a gyerek barátait,
osztálytársait, figyeljen a gyerek program-
jára, hogy tudja követni mikor, hol és mit csi-
nál. Eltiltani az internettől a mai modern
világban nem lehet, mert bizonyos leckékhez
szüksége van az internetre, az új információ-
kat is hamarabb megkapja. Itt kell résen
lenni, a mai modern technikával le lehet til-
tani bizonyos oldalak látogatását, bizonyos
szavak megjelenését. Úgy is meg lehet ol-
dani, hogy a szülő rendszergazdaként szereli
fel a számítógépet, és az engedélye nélkül a
gyerek nem tud semmit le- vagy feltölteni,
sőt jelszót is lehet tenni a számítógépre, így
a gyerek mindig kell szóljon valamelyik szü-
lőnek, hogy engedje a számítógéphez. Ezeket
érdemes egy szakemberrel megbeszélni. A
másik kritérium, hogy a gyerekek szobájában
ne szereljenek fel televíziót, számítógépet.
Legyen egy meghatározott óra, amikor játsz-
hat, de azt is felügyelet alatt. Éjjelre el kell
venni a gyerektől ezeket a dolgokat. Sőt nem
is ajánlom, hogy már óvodás, kisiskolás kor-
tól legyen a nyakukban a telefon. Ha netán
baj van, az óvó néni, tanító néni azért van,
hogy értesítse a szülőt, és amúgy is a szülő a
gyereke után megy ebben a korban, tehát fö-
lösleges a telefon csak azért, hogy mutassuk
meg azt, hogy van. Nagyobb korban sem
volna olyan fontos, hiszen a szülő tudja a
gyerek programját, sőt nagyobb városokban
autóval mennek a gyerekek után. Az interne-
ten való navigálást könnyen ellenőrizhetjük,
így láthatjuk, hogy a gyerek mivel foglalko-
zott. Ajánlom, hogy éjjel is nézze meg a szülő
a gyerekét, legyen benne biztos, hogy alszik,
és nem egyébbel foglalkozik.

– Hogyan lehet eredményesen felkészíteni
őket arra, hogy nemet tudjanak mondani
az ilyen jellegű kihívásokra?

– Az osztálytársaktól megtudhat sok min-
dent, és kíváncsiságból bármit kiprobálhat,
ezért a szülőnek beszélnie kell róla, megér-
tetni vele, hogy az ilyen játékban nem szabad
csak úgy, a szülő tudta nélkül megtenni a kért
lépéseket. Meg kell szokják, hogy idegenek-
kel sem élőben, sem virtuálisan nem cseve-
günk, mert akadnak rossz szándékú emberek
is. Úgy kell nevelni, hogy bízzon a szüleiben,
baj esetén tudja felvállalni tettét, merje el-
mondani. Mikor mondanivalója van, hallgas-
suk meg, figyeljünk rá, kérdezzük az
érzéseiről, a gondolatairól, a tapasztalatairól.
Tanítsuk meg kommunikálni. A családi pél-
damutatás nagy tanítómester. Álljunk a gye-
rekeink mellé ne csak akkor, mikor szépet és
jót csinál, hanem akkor is, ha csintalan, rosz-
szalkodik. Ne maradjon el a szidás, de el kell
magyarázni, hogy ez most miért nem volt jó,
és azt, hogy mi a helyes megoldás. Szervez-
zünk közös programokat, legyen az kirándu-
lás vagy közös piacozás, illetve tegyük oda
takarítani, ágyat vetni, ha kell, segítsünk neki,
de hagyjuk egyedül is boldogulni. Vigyük
vissza a gyereket a valós életbe, hogy az élet-
hez szükséges helyes reflexek működjenek
benne. Ne a gyerek szolgái legyünk, hanem
öntudatos, felelősségteljes szülők. Ne csak a
legújabb számítógépet, okostelefont, techni-
kai csodát vásároljuk meg gyerekeinknek,
hanem társasjátékot, barkácsoláshoz szüksé-
ges dolgokat. A lányokat tanítsuk meg főzni,
varrni, a házimunkákra. Tudjanak különbsé-
get tenni a valóság és a virtuális világ között.
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Konfirmálás, felavatás
Húsvét az egyházi év mozgó ün-

nepeinek középpontja, a húsvéti ün-
nepkör mind egyházi eredetű, mind
általános tavaszi népszokásokban
gazdag, telített időszak. Az ünnep-
kör jeles napja a húsvét előtti vasár-
nap is, amelynek azért pálma- vagy
virágvasárnap a neve, mert Jézust a
diadalmas jeruzsálemi bevonulása-
kor pálmaágakkal, virágokkal kö-
szöntötték.

Az erdélyi protestáns közösségek
többségében napjainkban virágva-
sárnap tartják a konfirmációt: a fia-
talok hitbeli felkészítését,
fogadalomtételét, egyházba való
befogadását lezáró, megpecsételő
ünnepi eseményt. A konfirmáció
szokásrendje nem egy idős a refor-
mációval, az ifjúkori  hitbeli meg-
erősítés fontossága később
fogalmazódott meg az európai pro-
testáns országokban, így a magyar-
ság körében is. Az egykori források
szerint Erdélyben csak a 19. század
elején vált általánossá. Időpontját
nem rögzítették szigorú egyházi
előírások, általában húsvét és pün-
kösd tavaszi ünnepi idejében kon-
firmáltak a fiatalok. Az egykori
adatok és az idősek visszaemléke-
zése szerint  a konfirmáció hagyo-
mányos napja tájainkon
áldozócsütörtök volt, a legtöbb gyü-
lekezetben  egy-két emberöltővel
ezelőtt tevődött át virágvasárnapra.
A fiatalokat általában 14-16 éves
korukban fogadták felnőtt egyház-
tagokká, a konfirmálandók életkora
napjainkra az alsó korhatáron rög-
zült.
Konfirmálással a legények, 
leányok sorába

A konfirmálási felkészítő ideje és
a befogadás eseménye nemcsak
egyházi értelemben  felnőtté válás,
hanem a teljes közösség és az átme-
neti rítust megélő egyének vonatko-
zásában is. A konfirmálás
fokozatosan egyik legnagyobb ün-
neppé alakult, sok-sok szokáselem-
mel. Az eseményt megelőzően a
konfirmandusok kitakarították a
templomot, megtisztították a kör-
nyékét, kapuját zöld ágakkal, pad-
jait virágokkal díszítették. A Maros
menti Vajdaszentiványon például a
mezőről ún. szászfüvet szedtek és
azzal újították meg a hatalmas
templomi koszorúkat, ez mindig a
konfirmandusok dolga volt. A fiata-

lok erre az alkalomra kaptak először
nagyos ruhát, de mindenképpen új
ruhát készíttettek nekik a szüleik
vagy a keresztszüleik. A hagyomá-
nyos konfirmáló öltözet a lányok-
nak fehér ruha vagy kosztüm, a
fiúknak a sötét öltöny, a székelyes
kultúrájú vidékeken a székely ruha.

A konfirmált fiatalok megválto-
zott állapotát, felnőtt mivoltát je-
lezte az is, hogy már aznap a
délutáni istentiszteleten nem az ed-
digi helyükön ültek, a gyermekek
padjaiban, hanem a legényekhez és

leányokhoz csatlakozhattak, az ő
padjaikba ülhettek, a fiúk a karza-
ton. Virágvasárnap délután rendsze-
rint megtörtént  a frissen
konfirmáltak  világi, korcsoportos
felavatása is. A Felső-Maros menti
Magyarón és Fickón a fiatalság a
futballpályán gyülekezett, és a na-
gyobb legények korcsoportja az
aznap konfirmáltakat felverte. Ez
abból állott, hogy a lányokat többen
megragadták, és jó magasra feldob-
ták. A fiúkkal is ugyanúgy jártak el,
azzal a különbséggel, hogy őket fel-
verés közben jól megcsípkedték. A
konfirmált fiúk kötelessége volt,
hogy bort vigyenek és felavatás
végén megkínálják a legénytársasá-
got, ezzel velük egyenrangúakká
váltak. Erre a feldobásra  akkor is
sort kerítenek, ha a konfirmálás
utáni lakodalomszerű mulatságot
városi vendéglőben tartják. A nyá-
rádmenti Harasztkeréken a virágva-
sárnap esti bálon történt a felavatás,
ezt nekik szervezték a náluknál idő-
sebbek. A konfirmált fiúk bort vit-
tek, a lányok süteményt, ezekkel
mindenkit megkínáltak.Utána már
ők is szabadon legénykedhettek, le-
ánykodhattak. A szabédi unitáriu-
sok is azt mondták, aki konfirmált,
az felszabadult, járhatott a leányok-
hoz, udvaroltathatott.

Más magyar néprajzi vidékeken
is ez az „áldomásos felavatás” a
legismertebb.
Felavatás tavaszi szokásokban

A virágvasárnapi áldomásos fel-
avatás mellett a húsvéti ünnepkör
egyéb napjain és más szokásaiban
is sor kerülhetett a fiatalok felava-
tására. Ilyen volt a nyárádmenti fal-
vak protestáns közösségeinek
határkerülési szokásrendje húsvét
hajnalán. Ezekben a falvakban a kö-
zépkori, egyházi eredetű, a feltáma-
dást köszöntő, a termőföldet
körüljárással védő határjárásba egy
szintén középkori eredetű jogszo-

kás, „a megcsapás” kapcsolódott. A
megcsapás elszenvedői a határkerü-
lésben először részt vevő suhancok,
konfirmandus korú legények vol-
tak. Az eseményen az volt a dolguk,
hogy megtalálják a falujuk határait
jelző kis, rakott halmokat, az ún. ha-
tárhompokat. Ezeknél a határjelek-
nél a felnőttek, a határkerülés
tisztségviselői megragadták őket, és
feneküket a határhomphoz vereget-
ték, másutt botokkal vertek a fene-
kükre, és közben erre
figyelmeztették őket: emlékezzél,
hogy itt van a falunk határa. A  fa-
luközösség szempontjából fontos
feladat sikeres teljesítésével és a fáj-
dalom elviselésével avatták őket
nagykorúvá.  Az 1970-80-as évek-
ben több olyan bedei, nagyadorjáni,
nyárádgálfalvi,  csíkfalvi, szenthá-
romsági, szentlászlói, szentgericei
idős emberrel beszélgettem, akiket
így avattak nagykorúvá, és mind-
annyian fogadkoztak, hogy falujuk
határának összes jelét és forrását
megtalálnák. A felavatandók dolga
volt az is, hogy előzetesen vagy
éppen az eseményen kitisztítsák,
újra ihatóvá tegyék a határon levő
forrásokat és csorgókutakat. A Kü-
küllő menti Gyulakután húsvét kö-
zeledtével az idősebb legények
minden évben kicserélték a falu kö-
zepén lévő kút állatfej alakú csorgó-
fejét. A megelőző évi csorgófejet
mindig az éppen cseperedő legé-

nyeknek adták azzal a feladattal,
hogy a határon tisztítsanak meg egy
forrást, és arra szereljék fel a csor-
gófejet. Jutalmul már ők is részt ve-
hettek a húsvéti megújítási táncban.
A tavaszi csorgóújítással legé-
nyekké avatódtak. A  hagyományos
határkerülés, hompolásos felavatás
a termőföldek kollektivizálása után
véglegesen megszűnt, néhány ele-
mét, mint a húsvéti kantálási játé-
kos botozást Rigmányban vagy a
források, csorgók megújítását
Szentháromságon napjainkban is
gyakorolják.

A fentieknél gyakoribb a fenyő-
ágazó felavatás. A tágabban értel-
mezett Marosszék falvainak
többségében húsvétkor vagy virág-
vasárnapján szokásos a fenyőága-
zás, zöldágazás, virágozás. A
leányos házak kapujára, tornácára
állított fenyőágak nagyságából, el-
rendezéséből, díszítettségéből, so-
kaságából vagy éppen hiányából a
helyi kultúrát, szokásrendet ismerő
azonnal tudta, hogy kislány vagy
nagylány lakik-e a kapun belül. A
választóvonalat éppen a konfirmá-
lás előtti kislány és a konfirmált
nagylány státus, szerepkör jelentette
néhány évtizeddel ezelőtt, és jelenti
sokfelé napjainkban is. A kislá-
nyoknak néhány vagy sok-sok fel-
díszített fenyőhegy, másutt kis
fenyőágakból font ún. bokréta járt,
illett hozzájuk hasonló korú vagy
rokon gyermekektől. Konfirmált le-
ánynak, először éppen a konfirmá-
lás utáni alkalommal, egész kapuját
beborító ún.bolthajtást vagy egyet-
len nagy, rendszerint díszítetlen fe-
nyőhegyet tettek a legények, az
udvarlók vagy udvarolni akarók. A
konfirmálás és a zöldágazás szoká-

sának összekapcsolódását  jelzi az a
vajdaszentiványi és kibédi szokás-
rend, hogy virágvasárnapi, illetve
húsvéti fenyőágat csak a konfirmá-
lással abban az évben nagykorúvá
váló fiúk tettek, illetve a konfirmáló
leányok kaptak. Kibéden a fiúk jó
előre megegyeznek, hogy melyikük
melyik konfirmandus lánynak teszi
a fenyőágat. Ezt virágvasárnap előtt
elkészítik és a templom karzatára
állítják, szimbolikusan részt vesz-
nek a konfirmáláson. Húsvét előtt a
fiúk szülői, keresztszülői, baráti se-
gítséggel, a kiszemelt konfirmált
lány családja háza tetőzetére állítják
a fenyőágat. A népes faluban ezzel
is jelzik, hogy ki konfirmált, ki vált
nagykorúvá a közösségben. Ez a
szokásrend Vajdaszentiványon már

megbomlott, Kibéden – többszöri
gyűjtési tapasztalatom alapján – bár
egyre kevesebb fenyőgat látni a
házak tetején, még érvényes.

A húsvéti zöldágas felavatás fáj-

dalom elviselésével járó, de végső
soron játékos funkciójú és formájú
szokása élt a Nyárád és a Kis-Kü-
küllő közötti  marosszéki faluban,
Gegesben. Húsvét szombatján este
a nagylegények  az előkészített fe-
nyőágakkal a  Nagyhídon a frissen
konfirmált fiúk hátuljára vertek,
ezzel vették be őket  maguk közé.
Ezután már ők is legénykedhettek.
Legények besorolása, 
leányok felforgatása

Létezett viszont a felnőtté avatás-
nak kevésbé játékos, inkább fájda-
lommal járó, sőt megalázó, de
elviselhető és az adott helyzetben
elkerülhetetlen próbatételszerű szo-
káscselekménye is. Ezt a nagylegé-
nyek korcsoportja gyakorolta a
soraikba érkező fiúkkal, illetve a
konfirmáló fiúk leány társaikkal. A

cselekmény belső, íratlan szabályok
alapján működött, szubkultúraként
a falu társadalmában. Szinte min-
den fiatalnak át kellett esnie rajra,
de mély hallgatás vette körül.

A nyárádmenti Szentháromságon
Sipos Imre és az idősebb férfiak
napjainkban is jól emlékeznek arra,
hogy az 1950-es években hogyan
avatták fel a 14 éves fiúkat. A kato-
naviselt vagy katonának készülő
nagylegények saját kapujuk előtt
megfogták őket. Fel kellett mász-
niuk egy közeli villanyoszlopra, és
amint ereszkedtek lefelé, a nagyle-
gények gombostűvel jól megszur-
kálták őket elöl-hátul, az
érzékenyebb részüket is. „Most már
nyugodtan mehetsz a faluba, mert
felavattunk.” A marosszéki Mező-
ség falujában, Szabédon még ennél
is férfiasabb volt a frissen konfir-
mált legények besorolása. Virágva-
sárnap este vagy az akörüli
napokban  a nagylegények elkapták
őket, akár egyénileg, akár csoporto-
san, letolták a nadrágjukat, megnéz-
ték, hogy van-e pihe a megfelelő
helyen, megköpdösték, csípős csa-
lánnal rávertek, esetleg bekenték
trágyával, majd a csorgónál lemos-
ták. Jöhetsz a legénysorba, többet
nem bántunk. Sz. Sándor bácsiék
mindezt megkapták az 1940-es
években, s ők is visszaadogatták a
következőknek. A Felső-Maros
menti Disznajón a közelmúltig
félig-meddig titkolt szokásként élt a
konfirmáló leányok felforgatása,
felborítása, hasonló célzattal, mint
a legények besorolása: a nemi érett-
ség ellenőrzésére és a fájdalom el-
viselésére. Adott, felnőttektől
mentes helyzetben és pillanatban a
fiúk lefogták a lányokat, felhúzták
a szoknyájukat, esetleg ki is téptek
egy-két szőrszálat. Egy templomi

baleset l986-ban újból ráirányította
a figyelmet erre az idejétmúlt, meg-
alázó  cselekményre.

Utóirat. A fenti avatási eljárások
némelyikén magam is átmentem,
csak éppen fordított sorrendben.
Először a parajdi idősebb pásztor-
kodó legények soroltak maguk közé
a szabédihoz  hasonló módon.
Aztán húsvéti fenyőágat is vittem
apámmal a konfirmáló korúvá cse-
peredő leánynak, mint a kibédi fiúk.
Igaz, nem virágvasárnapján konfir-
máltam áldott emlékű Bene László
tiszteletes úr kézrátételével, hanem
középiskolás diáktársaimmal a
nyári vakáció végén. Mégis ezt tar-
tom – mint annyi sokan kortársaim
közül – életem egyik meghatározó
pillanatának.
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Fenyőágazó legények (Vajdaszentivány, 1999)

Konfirmandusok fenyőfája a templom karzatán (Kibéd, 2011)

A magyarói  templom kapuja virágvasárnapján (1999)

Barabás László

A gyülekezet színe előtt… (Kibéd, 2011)

Áldás az Úr asztalánál (Kibéd, 2011)                                         A fényképeket a szerző készítette

A húsvéti ünnepkör népszokásaiból  (1.)



Megszerezte első győzelmét a
rájátszásban a Voluntari FC a Ma-
rosvásárhelyi ASA elleni mérkőzé-
sen. A Sziget utcai alakulat így
utolsó helyen marad a tabellán, és
egyre nehezebbé válik a kiesés el-
kerülése.

Florin Cernat volt a találkozó
legjobbja, a veterán középpályás
csapata mindkét góljában benne
volt: előbb Bălant hozta kihagyha-
tatlan helyzetbe, majd Căpăţână
kapott tőle gólpasszt – nem vélet-
lenül hívta soraiba a télen a Di-
namo. Az ASA minderre egyetlen

alkalommal tudott válaszolni, mi-
után a második hazai gól szerzője
a büntetőterületen buktatta Ciola-
cut: a 11-est Gorobsov értékesí-
tette.

A vereség következtében az
ASA hat pont távolságra került az
osztályozós mérkőzésre feljogosító
12. helyezéstől, és a továbbiakban
nem engedhet meg magának ballé-
péseket. Nem lesz azonban könnyű
dolga, hiszen legközelebb az
utóbbi időben nagyon jó formában
futballozó Temesvári Poli ACS-t
látja vendégül (április 15-én,
szombaton 15.30 órai kezdettel).
(F.A.)

Marosvásárhelyi ASA – Zsilvásárhe-
lyi Pandurii 0-0 (alsóház)

Kiállítva: Florent André (43 –
ASA).

Első pontját szerezte az ASA
ezen a mérkőzésen Ionuţ Chirilă ér-
kezése óta, mindazonáltal semmi
javulás nem észlelhető a marosvá-
sárhelyi csapat játékán. Az alakulat
ugyanazt a steril futballt játssza – és
játszotta a hétközi fordulóban is –,
amelyhez az utóbbi időben hoz-
zászoktatta még megmaradt szurko-
lóit. Pozitívum mégis, a Pandurii
elleni találkozót tekintve, hogy az
emberhátrányba kényszerült Sziget
utcai alakulat nem csak hogy kibek-
kelte kapott gól nélkül a meccs több
mint felét, de olykor még veszé-
lyeztetett is vendége kapujánál. A
zsilvásárhelyiek visszafogott játé-
kára ugyanakkor nincs magyarázat,
ők is kiesőjelöltek, helyzetük men-
tését pedig a győzelemért járó
három pont éppen háromszor szol-
gálta volna jobban, mint a döntetle-
nért járó egy – az ő választásuk,
lelkük legyen rajta.

Temesvári Poli ACS – Concordia
Chiajna 0-0 (alsóház)

Megvalósult Flavius Stoican kí-
vánsága, a Pandurii edzőjének óha-
ját figyelembe véve (?) ikszeltek a
kiesőjelölt riválisok is. Dan Alexa
határozottan nem alkot nagyot Chi-
ajnán, mostani csapata egyre inkább
alásüllyed: ezúttal is hiába támadta
végig a temesvári mérkőzést és ala-
kított ki több jó helyzetet, a gól el-

maradt, csak kapufáig jutottak a
Concordia játékosai. A végén még
szerencsésnek is mondhatják magu-
kat, hiszen a 90. percben Mailat kis
híján megadta a kegyelemdöfést – a
Poli ACS futballistájának megpat-
tanó lövése azonban elkerülte a
kaput.

Botoşani FC – Voluntari FC 3-0 (1-0)
(alsóház)

Gólszerzők: Cătălin Golofca
(25.), Gabriel Vaşvari (72 – bünte-
tőből), Fülöp Loránd Levente (81.).

Kiállítva: Gabriel Deac (68 – Vo-
luntari).

A voluntari-i csapat játékosainak
nincs elég önbizalmuk – új edzőjük,
Claudiu Niculescu szerint leg-
alábbis. Az alakulathoz múlt héten
érkezett szakvezető első diagnózisa
szerint ezzel magyarázhatók a várt-
nál gyengébb eredmények, 48 óra
alatt pedig ezen képtelenség változ-
tatni, mondta. Botoşani-i szempont-
ból soha jobbkor nem találkozhatott
a rivális a jelzett problémával, Leo
Grozavu tanítványai hármat is berá-
moltak vendégüknek a három pon-
tért, és figyeljünk a gólszerzők
listájára: ismét ott van közöttük a
nemrégiben edzője által megnyaká-
szott Golofca, de a „kicsi” Fülöp is.

Medgyesi Gaz Metan – Jászvásári
CSM Politehnica 0-2 (0-1) (alsóház)

Gólszerzők: Vasile Gheorghe (45
– büntetőből), Cătălin Ştefănescu
(85.).

Csúfot űztek magukból a med-
gyesiek, helyzet helyzetet követett

a jászvásári kapunál, a gól azonban
elmaradt. A vendégek mindeközben
százszázalékos hatékonysági muta-
tóval büszkélkedhetnek, hiszen
éltek mindkét gólszerzési lehetősé-
gükkel, és pontszámban kiegyenlí-
tették házigazdájukat a tabellán.

Bukaresti Dinamo – Kolozsvári CFR
2-0 (2-0) (felsőház)

Gólszerzők: Adam Nemec (21.),
Rivaldinho (43.).

Némiképpen meglepő a kolozs-
váriak veresége a Craiova otthoná-
ban aratott nagyarányú győzelmet
követően. A Dinamo első sikerét
ünnepelte a rájátszásban, Rival-
dinho is először talált be, amióta a
bukaresti csapathoz szerződött. A
brazil támadó rögvest jelezte, apjá-
nak, a korábbi híres labdarúgónak,
Rivaldónak ajánlja a gólt, el is küldi
a felvételt, hogy megnézze, mondta
a mérkőzés után. A CFR vereségé-
ben szerepet játszhatott a Ciprian
Deac helyzetét övező bizonytalan-
ság. A kolozsvári csapat örökmoz-
gója a legújabb hírek szerint
mégsem szerződik a FCSB-hez a
következő idénytől. A román fut-
ballra jellemző „itt is vagyok, ott is
vagyok, sehol sem vagyok” rá-
nyomta bélyegét a játékos teljesít-
ményére; míg napokkal korábban
csapata vezéregyénisége volt, ezút-
tal beleszürkült a mezőnybe, és nem
tudta érdemben segíteni a többieket.
A CFR lőtt ugyan egy gólt a hajrá-
ban, de azt les miatt érvénytelení-
tette a játékvezető.

Konstancai Viitorul – USK Craiova
0-1 (0-0) (felsőház)

Gólszerző: Alexandru Mateiu
(90+2.).

Mateiu nyitotta és zárta a mérkő-
zést: már a 3. percben előnybe hoz-
hatta volna csapatát, hiszen ha
belepattint Screciu lövésébe, Rîmni-
ceanu verve – de nem sikerült. Az él-
lovas – és néhány éves történelmük
első bajnoki címére hajtó – konstan-
caiaknak intő jel volt ez, igyekeztek
is rövidre fogni a sztorit, azonban
hiába a jó igyekezet, ha gólban nem
kamatozott. Ţîru fejesét a vonalról
kivágták a craiovai védők, amikor
pedig már mindenki verve volt, be-
leértve Calancea kapuvédőt is, az el-
lentámadást befejező Boli labdája a
kapufán csattant. Jobb híján egy köz-
helyet kell előkotornunk tarsolyunk-
ból a mérkőzésen történtek
jellemzésére: ti. hogy a kihagyott
helyzetek megbosszulják magukat –
hát jött Mateiu, és magára vette a
hóhér szerepét, a Craiova pedig
mind a három pontot elvitte.

Bukaresti FCSB – Astra Giurgiu 3-0
(3-0) (felsőház)

Gólszerzők: Denis Alibec (10 –
büntetőből, 27.), Florin Tănase
(32.).

A Viitorul veresége után győznie
kellett a FCSB-nek, hogy élre álljon
a tabellán, és a bukaresti csapat élt
is a lehetőséggel. Alibec duplázott
és gólpasszt adott a volt csapata el-
leni mérkőzésen, a fővárosiakat
minden fórumon ostorozó Marius
Şumudică pedig kénytelen volt el-
viselni a házigazdák szurkolóinak
állandó fikázását. „Mindent megte-
szek, hogy a FCSB ne legyen a baj-
nok” – bukott ki az edzőből a nem
túl sportszerű nyilatkozat. „Adja
oda a meccset a Viitorulnak” –
üzenték neki a FCSB háza tájáról.
Hiába na: ha nyilatkozatokra adnák
a világbajnoki címet, Romániát
senki nem lenne képes überelni.
Kár, hogy a szájhős produkció nem
köszön vissza a pályáról is legalább
enyhén színvonalasabb játékban.
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Üzengetésben elsők, futballban középszerűek: íme, a román foci nagy tragédiája
(a labdarúgó 1. ligás rájátszás 4. fordulójának összefoglalója)

Ismét kikapott a Marosvásárhelyi
ASA, és egyre kevésbé tűnik elér-
hető célnak a bennmaradás. Nem
azért, mert matematikailag lehetet-
len lenne behozni kilenc forduló
alatt hat-hét pontot (bár ha mondjuk
szombat után három-négy pont ma-
radt volna csak a hátrány, azért az
megnyugtatóbb lett volna), hanem
mert a szétesés olyan tüneteit mu-
tatta Voluntari-on az együttes,
amely semmi jóval nem biztat.

Ha Ilie Stan irányításával meg-
próbált focizni az év elején a csapat,
bár nem sok eredménnyel, Ionuţ
Chirilă érkezése óta mintha senki
kutyájává vált volna a pályára lépő
tizenegy. Az eddig gyenge formá-
ban focizó Voluntari ellen sem tu-
dott semmit kihozni magából az
ASA, csupán egyetlen gólt, bünte-
tőből.

És ez a 11-es, amelynek során
olyan jeleneteket láthattak a nézők,
amelyek a falusi bajnokságban is
megengedhetetlenek: ha a játéko-
sok látványosan összevesznek
azon, hogy kinek kell rúgnia a bün-
tetőt, az elárul valamit arról a csa-

patról. És az edzőről is. Chirilă ma-
gyarázkodása, ti. hogy ő nem jelöl
ki végrehajtót, az rúgja a tizen-
egyest, aki magához veszi a labdát,
olyan szakmaiatlanságról tanúsko-
dik, amit nehéz értékelni.

Aztán Mureşan lecserélése egy
újabb tünete egy széteső csapatnak.
Pro primo: a csapatkapitány éppen
egy neki kiválóan fekvő szabadrú-
gás elvégzéséhez készülődött, egy
logikusan gondolkodó edző ilyen-
kor megvárja, hogy lesz-e ennek
eredménye, és utána cserél, ha már
erre a döntésre jutott. Pro secundo:
az edző tekintélyének hiányát mu-
tatja az a látványosan tüntető visel-
kedés, ahogy Mureşan elhagyta a
pályát.

Mindkét eset azt bizonyítja, hogy
az ASA öltözőjében valami nagyon
nincs rendben, és felerősíti azokat a
pletykákat, hogy Ionuţ Chirilă nem
ura a helyzetnek. 

Ciolacunak a meccs után mon-
dott szavai is utalnak erre, de a klub
vezetőségét is célba veszik: „Túl
sok edzőt cseréltünk, nem értem” –
mondta, majd hozzátette: „Temes-

várral úgy is győz-
nünk kell, ha
önmagunkat eddzük,
különben mindennek
vége”.

Hogy mindennek
vége, az a Temesvár
elleni eredménytől
függetlenül is valószí-
nűsíthető. Ami pedig
az önmaguk edzését
illeti, miért van az az
érzésünk, hogy ez je-
lenleg sem történik
másként? (Drukker)

Egy széteső csapat tünetei

Cernat elintézte az ASA-t

Ranglista
Felsőház
1. FCSB 4 3 0 1 8-4 33
2. Viitorul 4 2 1 1 5-3 33
3. CFR 4 2 0 2 7-7 28
4. Craiova 4 1 2 1 2-4 27
5. Dinamo 4 1 2 1 3-2 26
6. Astra 4 0 1 3 3-8 23
Alsóház
1. Jászvásár 5 4 1 0 8-2 28
2. Medgyes 4 1 2 1 4-4 25
3. Botoşani 5 2 1 2 7-4 23
4. Voluntari 5 1 2 2 5-8 20
5. Poli ACS 5 3 1 1 6-3 17
6. Pandurii 5 1 3 1 3-4 16
7. Chiajna 4 0 1 3 2-6 14
8. ASA 5 1 1 3 3-7 10

Szerkeszti: Farczádi Attila
993.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. ligás rájátszás, alsóház, 5. forduló: Voluntari FC – Marosvásárhelyi ASA 2-1 (1-0)
Voluntari, vezette: Cătălin Popa, Alexandru Cerei, George Neacşu.
Gólszerzők: Bălan (12.), Căpăţână (51.), illetve Gorobsov (66 – büntetőből)
Sárga lap: Maftei (4.), illetve E. Dică (34.)
Voluntari FC: Balauru – Maftei, Spahija, Cazan, Acsinte – Lazăr, Novac – Căpăţână (67. Ivanovici), Cernat, Popadiuc

(90+1. Tăbăcariu) – A. Bălan (76. Marinescu).
ASA: Pap – Velayos (70. Ferfelea), Rougkalas, M.Constantin, B. Nicoliţă – Mureşan (59. Candrea), Gorobsov – C. Rus,

E. Dică (45. Petra), Sin – Ciolacu.
További eredmények az alsóházi 5. fordulóból: Zsilvásárhelyi Pandurii – Temesvári Poli ACS 1-3, Jászvásári CSM Po-

litehnica – Botoşani FC 2-1. A felsőházi mérkőzések közül kettőt tegnap lapzárta után játszottak, illetve egyet (Astra –
Dinamo, 20.30 óra) ma rendeznek.

A Voluntari kapitánya csapata mindkét góljá-
ban benne volt. Fotó: DigiSport

Mureşan félreérthetetlen gesztusa a DigiSport élő közvetítéséből
kiragadott felvételen

Véleményvezérek: Marius Şumudică (b) és Laurenţiu Reghecampf                 Fotó: DigiSport

Farczádi Attila



* Angol Premier Liga, 30. forduló: Liverpool
– Everton 3-1, Burnley – Tottenham 0-2, Chel-
sea – Crystal Palace 1-2, Hull – West Ham Uni-
ted 2-1, Leicester – Stoke 2-0, Manchester
United – West Bromwich 0-0, Watford – Sun-
derland AFC 1-0, Southampton – Bournemouth
0-0, Swansea – Middlesbrough 0-0, Arsenal –
Manchester City 2-2; 31. forduló: Burnley –
Stoke 1-0, Leicester – Sunderland AFC 2-0,
Watford – West Bromwich 2-0, Manchester Uni-
ted – Everton 1-1, Arsenal – West Ham United
3-0, Hull – Middlesbrough 4-2, Swansea – Tot-
tenham 1-3, Southampton – Crystal Palace 3-1,
Chelsea – Manchester City 2-1, Liverpool – Bo-
urnemouth 2-2; 32. forduló: Tottenham – Wat-
ford 4-0, Manchester City – Hull 3-1,
Middlesbrough – Burnley 0-0, Stoke – Liver-
pool 1-2, West Bromwich – Southampton 0-1,
West Ham United – Swansea 1-0, Bournemouth
– Chelsea 1-3, Sunderland AFC – Manchester
United 0-3. Az élcsoport: 1. Chelsea 75 pont/31
mérkőzés, 2. Tottenham 68/31, 3. Liverpool
63/32.

* Spanyol Primera División, 29. forduló: Es-
panyol – Betis 2-1, Villarreal – Eibar 2-3, Osa-
suna – Athletic Bilbao 1-2, Real Sociedad –
Leganés 1-1, Málaga – Atlético Madrid 0-2, Se-
villa – Sporting Gijón 0-0, Real Madrid – Alavés
3-0, Valencia – Deportivo La Coruna 3-0, Gra-
nada – Barcelona 1-4, Celta Vigo – Las Palmas
3-1; 30. forduló: Athletic Bilbao – Espanyol 2-
0, Betis – Villarreal 0-1, Atlético Madrid – Real
Sociedad 1-0, Barcelona – Sevilla 3-0, Alavés –
Osasuna 0-1, Sporting Gijón – Málaga 0-1, De-

portivo La Coruna – Granada 0-0, Leganés –
Real Madrid 2-4, Eibar – Las Palmas 3-1, Va-
lencia – Celta Vigo 3-2; 31. forduló: Villarreal
– Athletic Bilbao 3-1, Espanyol – Alavés 1-0,
Real Madrid – Atlético Madrid 1-1, Sevilla –
Deportivo La Coruna 4-2, Málaga – Barcelona
2-0, Granada – Valencia 1-3. Az élcsoport: 1.
Real Madrid 72 pont/30 mérkőzés, 2. Barcelona
69/31, 3. Atlético Madrid 62/31.

* Olasz Serie A, 30. forduló: Sassuolo – Lazio
1-2, AS Roma – Empoli 2-0, Torino – Udinese
2-2, Genoa – Atalanta 0-5, Fiorentina – Bologna
1-0, Palermo – Cagliari 1-3, Chievo – Crotone
1-2, Pescara – AC Milan 1-1, Napoli – Juventus
1-1, Inter – Sampdoria 1-2; 31. forduló: Empoli
– Pescara 1-1, Atalanta – Sassuolo 1-1, Juventus
– Chievo 2-0, Sampdoria – Fiorentina 2-2. Az él-
csoport: 1. Juventus 77 pont/31 mérkőzés, 2. AS
Roma 68/30, 3. Napoli 64/30.

* Német Bundesliga, 26. forduló: Hertha BSC
– Hoffenheim 1-3, Schalke 04 – Borussia Dort-
mund 1-1, Hamburger SV – 1. FC Köln 2-1,
Bayern München – Augsburg 6-0, Freiburg –
Werder Bremen 2-5, RB Leipzig – Darmstadt 4-
0, Eintracht Frankfurt – Mönchengladbach 0-0,
Ingolstadt – Mainz 2-1, Bayer Leverkusen –
Wolfsburg 3-3; 27. forduló: Hoffenheim –
Bayern München 1-0, Werder Bremen – Schalke
04 3-0, Borussia Dortmund – Hamburger SV 3-
0, 1. FC Köln – Eintracht Frankfurt 1-0, Darms-
tadt – Bayer Leverkusen 0-2, Mönchengladbach
– Hertha BSC 1-0, Augsburg – Ingolstadt 2-3,
Wolfsburg – Freiburg 0-1, Mainz – RB Leipzig
2-3; 28. forduló: Eintracht Frankfurt – Werder

Bremen 2-2, RB Leipzig – Bayer Le-
verkusen 1-0, 1. FC Köln – Möncheng-
ladbach 2-3, Freiburg – Mainz 1-0,
Schalke 04 – Wolfsburg 4-1, Hambur-
ger SV – Hoffenheim 2-1, Bayern
München – Borussia Dortmund 4-1. Az
élcsoport: 1. Bayern München 68 pont,
2. RB Leipzig 58, 3. Hoffenheim 51.

* Francia Ligue 1, 31. forduló: Gu-
ingamp – Nancy 1-0, Olympique Mar-
seille – Dijon 1-1, SC Bastia – Lille
0-1, Stade Rennes – Lyon 1-1, Lorient
– Caen 1-0, Montpellier HSC – Toulo-
use 0-1, Nantes – Angers 2-1, Nice –
Bordeaux 2-1; 32. forduló: Lille – Nice
1-2, Angers – AS Monaco 0-1, Borde-

aux – Metz 3-0, Caen – Montpellier
HSC 0-2, Dijon – SC Bastia 1-2, Lyon –
Lorient 1-4, Nancy – Stade Rennes 3-0.
Az élcsoport: 1. AS Monaco 74 pont/31
mérkőzés, 2. Nice 70/32, 3. Paris St.
Germain 68/30.

Szép eredménnyel örvendeztette
meg közönségét Nyárádszereda a
Maros megyei 4. liga hétvégi, 20.
fordulójában, ezzel elégtételt szer-
zett a három nappal azelőtt elszen-
vedett kupaküzdelmi vereségért.

Miután múlt szerdán a Románia-
kupa fordulójában a marosvásárhe-
lyi Atletic 3-0-ra legyőzte
Nyárádszeredát, a szombati mérkő-
zést is bizakodva várta. Azonban
Nyárádszereda nem ijedt meg az el-
lenféltől, amelynek már a 10. perc-
ben gondjai akadtak, de védői
mentettek. Ám a hazaiak kezdemé-

nyezéseinek nem sokáig tudott el-
lenállni, és a 25. percben már meg
is zörrent a hálója: a kapu előtt el-
buktatott Deteşan előnyhöz juttatta
a szeredaiakat, az alsó sarokba lőtte
a büntetőt (1-0). A játék képe nem
változott, s míg Cotoară hirtelen lö-
véssel a kapu fölé vágta a labdát, a
31. percben már nőtt a különbség:
Bucur 30 méteres lövése a vendég-
kapu keresztléce alatt kötött ki 
(2-0).

A második játékrészben sem re-
mekeltek túlságosan a vendégek,
csupán Páll próbálkozott éles szög-
ből, de eredménytelenül, majd
ismét menteniük kellett a vásárhelyi
védőknek. Az eredménnyel elége-

dett hazai csapat sem erőltette meg
magát túlzottan, így a vendégek a
85. percben helyzetbe kerültek a
hazai kapu előtt, s egy buktatásért
ítélt büntető értékesítésével Core
csökkentette a hátrányt (2-1). Ám
az egyenlítésre már nem volt lehe-
tőségük, mivel a 89. percben a hazai
csapat ismét meglépett, Deteşan ka-
pott labdát a büntetőterületen, és a
hálóba vágta (3-1). A hosszabbítás-
ban a vendégek hagytak ki óriási le-
hetőséget, a mindenkit kicselező
Hashyrow az üres kapu fölé lőtt,
amit a hazaiak újabb góllal „kö-
szöntek meg”, ismét Deteşan kapott
labdát a kapu előtt és vágta be (4-
1).
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Gligor Róbert László

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 4. liga, 20. for-
duló: Nyárádszeredai SK – Ma-
rosvásárhelyi Atletic 4-1 (2-0)

Nyárádszereda, Nyárád
Aréna. Vezette: Preda Florentin,
Sabău Mircea, Buta Denisa.

Sárga lap: Oprea A., illetve
Popescu.

Gólok: Deteşan (25., 89.,
90+3.), Bucur (31.), illetve
Core (85.)

Nyárádszereda: Blaga, Tul-
bure, Oprea A., Oprea R.,
Cojoc, Rad, Fărcaş (77. Sa-
cson), Bucur (85. Cengher),
Cotoară, Vultur (73. Szőcs),
Deteşan

Atletic: Hodean, Scrob (78.
Velichea), Popescu (78. Ursu),
Cengher, Buda (46. Lazăr), Cu-
cută (22. Páll), Core, Harkó,
Hashyrow, Deac (67. Jucan),
Popa

További eredmények a 4. liga
20. fordulójából: Dános – Ma-
rosvásárhelyi Juvenes 1-2,
Nagysármás – Marosvásárhelyi
MSE 1-4, Náznánfalva – Ma-
rosoroszfalu 0-1, Ákosfalva –
Szováta 0-4, Nyárádtő – Maros-
vásárhelyi Gaz Metan 1-0, Er-
dőszentgyörgy – Marosludas
0-6.

Jegyzőkönyv
Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 25. forduló: Videoton FC – Vasas FC 1-2

(1-1) Felcsút, 2469 néző, vezette: Szabó Zs.
Gólszerzők: Burmeister (45 – öngól), illetve Remili (6.), Murka (90+3.).
Sárga lap: Szolnoki (57.), Lazovic (68.), Pátkai (80.), illetve Ádám (27.), Ris-

tevski (30.), Manjrekar (35., 82.), Vaskó (68.), Burmeister (87.).
Kiállítva: Lazovic (78.), illetve Hangya (78.), Majrekar (82.).
Videoton: Kovácsik – Nego, Juhász R., Vinícius, Stopira – Hadzic, Szolnoki,

Pátkai, Suljic – Scepovic, Lazovic.
Vasas: Nagy G. – Kleisz, Ristevski, Vaskó, Burmeister, Hangya – Berecz,

Manjrekar, Ádám (88. Debreceni) – Remili (23. Gaál B.), Saglik (84. Murka).
További eredmények a 25. fordulóban: Újpest – Paks 1-1, Debrecen – Gyirmót

2-1, MTK – Mezőkövesd 2-0, Szombathely – Honvéd 0-1, Ferencváros – Diós-
győr 1-1.

Eredményjelző

* 2. liga, 27. forduló: Călăraşi – Sepsiszentgyörgy 0-0; 28. forduló:
Mioveni – Târgovişte 2-0, Bukaresti Juventus – Călăraşi 1-0, Nagyváradi
Luceafărul – Temesvári Politehnica ASU 4-1, Brăila – Suceava 4-1, Sep-
siszentgyörgy – Tatrang 3-0 (játék nélkül), Resicabánya – Râmnicu Vâl-
cea 3-0 (játék nélkül), Afumaţi – Aradi UTA Öreg Hölgy 0-0, Clinceni –
Szatmárnémeti 1-0. Baloteşti és a Brassói FC állt.

Ranglista: 1. Juventus 63 pont, 2. Sepsiszentgyörgy 51, 3. Brassói FC
49, 4. UTA Öreg Hölgy 47, 5.Mioveni 47, 6. Târgovişte 44, 7. Szatmár-
németi 41, 8. Brăila 37, 9. Luceafărul 34, 10. Suceava 33, 11. Afumaţi
32, 12. Călăraşi 32, 13. Clinceni 30, 14. Baloteşti 24, 15. Politehnica
ASU 24, 16. Râmnicu Vâlcea 18, 17. Resicabánya 16, 18. Tatrang 9.

* 3. liga, I. csoport, 21. forduló: Vaslui – Roman 0-3, Szászhermány
– Bákói Aerostar 1-0, Galaci Metalosport – Râmnicu Sărat 2-0, Miros-
lava – Bákói SC 3-3, Csíkszereda – Lieşti 2-0, Székelyudvarhely – Bar-
carozsnyó 1-0, Valea Mărului – Chişcani 7-0; 22. forduló: Râmnicu Sărat
– Roman 0-1, Aerostar – Paşcani 2-3, Lieşti – Szászhermány 0-2, Bar-
carozsnyó – Csíkszereda 1-0, Chişcani – Székelyudvarhely 0-1, Meta-
losport – Valea Mărului 0-2.

Ranglista: 1. Szászhermány 46 pont, 2. Csíkszereda 44, 3. Miroslava
42, 4. Aerostar 35, 5. Roman 33, 6. Lieşti 30, 7. Râmnicu Sărat 29, 8.
Vaslui 29, 9. Barcarozsnyó 26, 10. Valea Mărului 26, 11. Metalosport
25, 12. Paşcani 19, 13. Székelyudvarhely 18, 14. Chişcani 12, 15. Bákói
SC -24.

* 3. liga, V. csoport, 21. forduló: Pusztadaróc – Marosvásárhelyi ASA
II 1-0; 22. forduló: Nemeszsuk – Fugyivásárhely 4-0, Kolozsvári Sănă-
tatea – Radnót 1-0, Zilah – Szászrégeni Avântul 0-1, Medgyesi Gaz
Metan II – Dés 5-1, Lénárdfalva – Kudzsir 1-1, Nagyszeben – Sülelmed
2-0, Pusztadaróc – Beszterce 4-0.

Ranglista: 1. Nagyszeben 50 pont, 2. Kudzsir 42, 3. Lénárdfalva 42,
4. Zilah 42, 5. Sănătatea 39, 6. Gaz Metan II 37, 7. Nemeszsuk 36, 8.
Avântul 29, 9. Dés 23, 10. Sülelmed 23, 11. ASA II 19, 12. Fugyivásár-
hely 17, 13. Radnót 16, 14. Pusztadaróc 14, 15. Beszterce 8.

Nemigen tudtak alkotni a középpályán a marosvásárhelyi játékosok, ha hozzájuk került a
labda, azonnal letámadták őket a hazaiak. Fotó: Gligor Róbert László

Európai focikörkép

Visszavágott Nyárádszereda

Két bordája eltört Pepének, a Real Madrid labdarúgójának, aki gólt szer-
zett az Atlético Madrid elleni szombati rangadón. A portugál válogatott
védő a 65. percben tisztázni akart és ütközött csapattársával, Toni Kro-
osszal. Mint utóbb kiderült, a bal oldali hetedik és a nyolcadik bordája
sérült meg. A Real Madrid nem közölte, hogy Pepének mennyi időt kell
kihagynia, de az AS című lap úgy véli, ebben a szezonban már nem állhat
csapata rendelkezésére. Fotó: Sportskeeda

Ranglista

1. Marosoroszfalu 19 15 1 3 46-24 46
2. Marosludas 18 13 3 2 60-19 42
3. Juvenes 19 11 5 3 51-27 38
4. MSE 19 11 2 6 56-32 35
5. Nyárádszereda 19 11 2 6 59-42 35
6. Szováta 19 9 3 7 42-30 30
7. Erdőszentgyörgy 18 8 3 7 38-39 27
8. Gaz Metan 18 8 1 9 38-45 25
9. Atletic 19 7 3 9 43-38 24
10. Nyárádtő 18 7 0 11 32-38 21
11. Nagysármás 19 4 7 8 32-44 19
12. Kutyfalva 18 5 3 10 25-45 18
13. Dános 19 5 1 13 34-66 16
14. Náznánfalva 19 5 0 14 17-52 15
15. Ákosfalva 19 3 2 14 25-57 11

A találkozót kilenc emberrel befejező Vasas az utolsó másodpercekben lőtt góllal
legyőzte a tíz emberre fogyatkozó Videotont szombaton a felcsúti Pancho Arénában
a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában.

Jóval élesebben kezdte a találkozót a Vasas, Remili szép szabadrúgásgóljával meg
is szerezte a vezetést. A Videoton rögtön sebességet váltott, és helyzeteket alakított
ki, egyenlíteni azonban nem tudott. A gólhoz a fővárosi gárda állt közelebb, amikor
a 41. percben Berecz a felső lécet találta el. Az első félidő hosszabbításában jött a
székesfehérváriak találata, amikor Suljic beadását Burmeister továbbította a saját
kapujába.

Szünet után mindkét együttes a vezetés megszerzéséért mozgósított nagy erőket:
előbb Scepovic ziccerét védte Nagy, majd Lazovic lőtt kapu fölé, végül a túloldalon
Berecz közeli próbálkozását fogta Kovácsik. Berecz újabb – ezúttal távoli – lövését
ütötte a fehérvári hálóőr kapufára, majd nem sokkal később mindkét csapat tíz em-
berre fogyatkozott. Pár perc múlva Manjrekar a második sárgája után szintén me-
hetett idő előtt zuhanyozni. A slusszpoén a Vasasé volt, a találkozó utolsó
másodperceiben Murka góljával megnyerte a találkozót.

A Vasas utolsó másodperces góllal 
győzte le a Videotont

Ranglista
1. Honvéd 25 14 5 6 39-23 47
2. Videoton 25 13 6 6 50-22 45
3. Vasas 25 12 5 8 39-27 41
4. Ferencváros 25 10 9 6 40-31 39
5. Paks 25 8 11 6 29-27 35
6. Szombathely 25 10 5 10 32-34 35
7. Újpest 25 7 11 7 36-37 32
8. Mezőkövesd 25 8 7 10 27-36 31
9. Debrecen 25 8 6 11 29-33 30
10. MTK 25 7 8 10 20-28 29
11. Diósgyőr 25 7 4 14 30-49 25
12. Gyirmót 25 4 7 14 13-37 19



Öt pontot gyűjtött a héten a
Medicina CSU női röplab-
dacsapata az A1 osztályos
bajnokság alsóházi rájátszá-
sában. Három fordulóval a
befejezés előtt a marosvá-
sárhelyi együttes reálisan a
8. helyet célozhatja meg.

Ennél azonban fontosabb, hogy
ezeket a találkozókat a szakvezetés
arra használja, hogy versenyta-
pasztalatot nyújtson a keretet al-
kotó minden fiatal játékosnak.
Piteşti-en azért presztízskérdés volt
a győzelem megszerzése, miután a
mostani házigazdák korábban
meglepő sikert arattak a Pongrácz
Antal-csarnokban, kihasználva a
marosvásárhelyiek meglepő pasz-
szivitását. Ennek érdekében visz-
szatért a csapatba Petra és Klarić
is. Igaz, a kezdőbe sok fiatalt neve-
zett Predrag Zucović, de minden
tapasztalt játékosát bevetette, ami-
kor kiderült: a fiatalok lendülete
nem lesz elég. Így végül nehezen
kiharcolt, de ötjátszmás sikert ara-
tott.

Egyáltalán nem lépett pályára
viszont már a biztos kieső Galac
elleni találkozón sem Klarić, sem
a csapatkapitány Rusu, pedig

mindketten ott voltak a keretben.
Mi több, Pucarević is csak akkor és
addig irányított, amikor veszélybe
került az első játszma, illetve míg

a második játszma elején tíz nyi-
tása ugyanannyi pontot ért. Ráadá-
sul a második játszma közepén
Varga Elizát is lehívta Zucović, mi-
után a csapat fiatal univerzális
ütője gyakorlatilag egyedül játszott
elfogadhatóan az első játszmában
a fiatalok közül. Ezt pedig akár
bóknak is veheti a játékos, hisz
annak ellenére, hogy alig 17 esz-
tendős, már az alapemberek közé
sorolható, akik mind pihentek ezen
a találkozón.

A mérkőzést végül a kezdeti ne-
hézségek (vagy inkább az összpon-
tosítás hiánya) ellenére a Medicina
„második csapata” simán nyerte, a
harmadik játszma eredménye tük-
rözi a leghívebben a felek közötti
különbséget. A női A1 osztályban
húsvét előtt még egy fordulót ren-
deznek, a Medicina szerdán Kará-
csonkőre látogat.

Két győzelem a nyolcadik helyért

A háromszoros világbajnok
Lewis Hamilton, a Mercedes brit
pilótája nyerte a Forma-1-es Kínai
Nagydíjat vasárnap, ezzel beérte a
pontversenyben a most második-
ként záró Sebastian Vettelt, a Ferrari
négyszeres vb-győztes német ver-
senyzőjét. A 32 éves Hamiltonnak
ez volt pályafutása 54. futamgyő-
zelme, a vb-címvédő Mercedes is-
tálló pedig így sikerrel ünnepelte a
150. F1-es versenyét. A harmadik
helyen Max Verstappen, a Red Bull
holland pilótája zárt Sanghajban.

A rajtnál úgy tűnt, Vettel nem jól
foglalta el a helyét a második rajt-
kockán,  ennek ellenére a mezőny
elindulhatott. Hamilton megtartotta
a vezető pozíciót, mögötte Vettel,
Valtteri Bottas (Mercedes) volt a
sorrend az első kanyarban.

A negyedik körben Antonio Gio-
vinazzi (Sauber) a célegyenesben
megcsúszott és a falnak csapta a
versenyautóját, ezért a versenybírák
a pályára küldték a biztonsági autót.
A pilóták nagy többsége ezt a peri-
ódust használta arra, hogy a felszá-
radó, félig nedves aszfaltra
alkalmas gumikat lecserélje a szá-
raz felületen alkalmazott abron-
csokra.

A Safety Car a nyolcadik körben
engedte útjára a mezőnyt, ekkor
Hamilton, Daniel Ricciardo (Red

Bull), Verstappen volt az első
három sorrendje, majd a két Ferrari
következett Kimi Räikkönen, Vettel
sorrendben.

A 11. körben Verstappen meg-
előzte Ricciardót és üldözőbe vette
az élen száguldó Hamiltont, közben
Räikkönen és Vettel nagy csatába
keveredett Ricciardóval a harmadik
helyért. Vettel a 20. körben egy ha-
tározott manőverrel megelőzte Rä-
ikkönent, majd két körrel később
látványos és agresszív módon el-
hagyta Ricciardót is. A Ferrari
német versenyzője a 29. körre Vers-
tappent is utolérte, s kihasználva,
hogy a holland pilóta autóján kopot-
tak a gumik, megelőzte riválisát,
így feljött másodiknak. Ezután a
Red Bull pilótáinak kerékcserére
kellett kiállniuk a boxba, a 35. kör-
ben pedig Vettel is így tett, két kör-
rel később aztán a versenyben
magabiztosan vezető Hamilton is új
abroncsokat kapott.

A hajrában Hamilton magabizto-
san őrizte meg az első helyet, Vettel
másodikként zárt, Verstappen pedig
– bár csapattársa, Ricciardo az
utolsó körökben komoly védeke-
zésre kényszerítette – megtartotta a
harmadik pozíciót.

A vb egy hét múlva a Bahreini
Nagydíjjal folytatódik.

Forma-1, Kínai Nagydíj: Hamilton nyert
és visszavágott Vettelnek

A Sirius KK vezetői a Marosvásárhelyi
TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című sportműsorának meghívottja Kiss István és Sălceanu
Viorel, a Marosvásárhelyi Sirius Kosárlabdaklub elnöke, illetve a bajnok-
ságot befejező edzője. Szucher Ervin a lánycsapat első nemzeti ligás idé-
nyéről és jövő évi terveiről kérdezi kettőjüket.

(A férfibajnokságban ma elkezdődik a rájátszás. A negyeddöntő első
mérkőzésén, 19 órától a Kolozsvári U a SCM U Craiovát fogadja, a Maros
KK szerdán 18 órai kezdettel játszik Nagyszebenben.)

Kilenc góllal nyert a Marosvásár-
helyi Mureşul női kézilabdacsapata
Sepsiszentgyörgyön, és miután a re-
sicabányai együttes újabb vereséget
szenvedett, ismét bizakodhat abban,
hogy pótselejtezőt érő helyen végez

a csoportban. A mérkőzés viszony-
lag kiegyensúlyozottan indult, az
első félidő felénél egyenlő állást
mutatott az eredményjelző, sőt
rövid ideig a háromszékiek vezet-
tek. Azonban nem sokáig, hisz a

Mureşul a 20. percben ismét átvette
a vezetést, majd az első félidő
utolsó tíz percében nyújtott szolid
teljesítménnyel hatgólos előnyre
tett szert szünetig. 

A második félidőben is a maros-
vásárhelyi csapat diktálta az iramot,
és az 54. percben 13 pontra is elhú-
zott a házigazdáktól. A találkozó
utolsó negyedórájában a tartalékok
is több lehetőséget kaptak Georgeta
Bucin vezetőedzőtől, így a különb-
ség apadt a végső sípszóig, de a
győzelem nem forgott veszélyben.

A Marosvásárhelyi Mureşul lap-
zárta után játszotta következő baj-
noki találkozóját, a Ligetben a
Temesvári Universitatea együttesét
fogadta. Miután a Bega-partiak a
visszavágók során sokkal jobb ered-
ményeket értek el, mint az ősszel,
és Resicabányát is legyőzték, a mér-
kőzés nem ígérkezett könnyűnek.
Ugyanakkor a győzelem kötelező
feladat ahhoz, hogy a csapat ver-
senyben maradjon a pótselejtezőt
érő helyért. (bálint)

Magabiztos siker Háromszéken
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A marosvásárhelyi együttes szolid teljesítménnyel diadalmaskodott Sepsiszentgyörgyön – 
elérhetővé válhat a pótselejtezőt érő helyezés.                                                  Fotó: Nagy Tibor

Ranglisták
A vb-pontversenyek állása 2 futam után (még 18 van hátra):
* pilóták: 1. Vettel 43 pont, 2. Hamilton 43, 3. Verstappen 25, 4. Bottas 23, 5.

Räikkönen 22, 6. Ricciardo 12, 7. Sainz 10, 8. Felipe Massa (brazil, Williams) 8, 9.
Perez 8, 10. Magnussen 4, 11. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 2, 12. Ocon 2;

* csapatok: 1. Mercedes 66 pont, 2. Ferrari 65, 3. Red Bull 37, 4. Toro Rosso
12, 5. Force India 10, 6. Williams 8, 7. Haas 4.

Eredményjelző
A vasárnapi Forma-1-es Kínai Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pont-

versenyek állása:
* végeredmény, Kínai Nagydíj (56 kör, 305,066 km, a pontszerzők): 1. Lewis

Hamilton (brit, Mercedes) 1:37:36.158 óra, 2. Sebastian Vettel (német, Ferrari)
6.250 másodperc hátrány, 3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 45.192 mp h., 4.
Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 46.035 mp h., 5. Kimi Räikkönen (finn, Fer-
rari) 48.076 mp h., 6. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 48.808 mp h., 7. Carlos
Sainz Jr. (spanyol, Toro Rosso) 1:12.893 perc h., 8. Kevin Magnussen (dán,
Haas) 1 kör h., 9. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1 kör h., 10. Esteban Ocon
(francia, Force India) 1 kör h.

* pole pozíció: Hamilton

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, alsóházi rájátszás, 6. forduló: SCMU Piteşti – Ma-

rosvásárhelyi CSU Medicina 2:3 (25:18, 14:25, 25:19, 12:25, 15:17)
Piteşti, Trivale sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Marius Ştefurac (Ploieşti),

Robert Toader (Bukarest). Ellenőr: Mihai Vlădescu (Brassó).
SCMU Piteşti: Dobra, Stanciu, Gavrilescu, Do Monte, Cărbuneanu, Ariton

(Chirilov, Zanfir, Dârnescu, Ilina, Ordeanu). Liberó: Sales.
Medicina: Ioan, Babaş, Cauc, Petra, Teianu, Dobriceanu (Pucarević, Bute-

rez, Iancu, Varga, Rusu, Klarić). Liberó: Molnar (Rancz). 

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, alsóházi rájátszás, 7. forduló: Marosvásárhelyi

Medicina CSU – Galaci CSU 3:0 (26:24, 25:16, 25:11)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 150 néző. Vezette: Andrei Savu

(Kolozsvár), Alexandru Rad-Tăut (Nagybánya). Ellenőr: Adrian Pustiu
(Brassó).

Medicina CSU: Ioan, Babaş, Cauc, Buterez, Varga, Iancu (Pucarević, Tei-
anu, Arniceru, Dobriceanu). Liberó: Rancz (Molnar). 

Galaci CSU: Vasilie, Sabloschi, Ivan, Marian, Cazamir, Todaşcă (Stan). Li-
beró: Foca.

Eredményjelző
A rájátszás 6. fordulójának eredményei:
* felsőház: Lugosi CSM – Balázsfalvi Alba Volei 0:3, Bákói ?tiin?a – CSM

Târgovişte 2:3, Bukaresti Dinamo – Bukaresti CSM 3:1;
* alsóház: SCMU Craiova – Karácsonkői Unic 1:3, Galaci CSU – Jászvásári

Penicilina 0:3, SCM Piteşti – Marosvásárhelyi Medicina CSU 2:3.
A rájátszás 7. fordulójának eredményei:
* felsőház: CSM Târgovişte – Bukaresti Dinamo 3:0, Bukaresti CSM – Ba-

lázsfalvi Alba Volei 0:3, Bákói Ştiinţa – Lugosi CSM 3:0.
* alsóház: Jászvásári Penicilina – Karácsonkői Unic 3:2, SCM Piteşti –

SCMU Craiova 3:0, Marosvásárhelyi Medicina CSU – Galaci CSU 3:0.

Balázsfalva 
megvédte bajnoki címét
A felsőházi eredmények nyomán el-

dőlt, hogy három fordulóval a vége előtt
zsinórban harmadik bajnoki címét nyerte
a Balázsfalvi Alba Volei. A ranglista:

* felsőház: 1. Balázsfalva 81 pont, 2.
CSM Târgovişte 67 (73:27), 3. Bukaresti
CSM 67 (73:34), 4. Bákó 56, 5. Dinamo
46, 6. Lugos 32;

* alsóház: 7. Jászvásár 46 pont, 8.
Medicina CSU 41, 9. Karácsonkő 39, 10.
Piteşi 36, 11. Galac 6, 12. Craiova 5.

Ranglista
1. Slatina 15 14 0 1 472-314 42
2. Minaur 14 12 0 2 509-340 36
3. Mureşul 17 12 0 5 495-435 36
4. Resicabánya 17 12 0 5 496-451 36
5. Extrem 17 9 0 8 555-525 27
6. Brassó 16 8 0 8 470-486 24
7. Nagyvárad 15 7 0 8 436-458 21
8. Temesvár 16 6 0 10 470-496 18
9. Mioveni 15 4 0 11 409-466 12
10. Sepsisztgy. 17 3 1 13 494-619 10
11. Köröskisjenő17 0 1 16 455-671 1

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 20. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC –

Marosvásárhelyi Mureşul 29-38 (11-17)
Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, 50 néző. Vezette: N. Ionică (Sla-

tina), T. Mărgărit (Piteşti).
Sepsi SIC: Rofel – Mátis 8, Győrkovács 1, Tăbăcaru 2, Roşu 4, Balogh 1, Bodó

10 (Saláta, Bratosin, Voloncs 1, Condurache 2).
Mureşul: Grosu (Petruneag) – Moloci 10, Serediuc 1, Oliveira 4, Stângu 13,

Farcaş 3, Zsigmond 2 (Rad 1, Bab, Burnete, Manole 3, Miron 1, Şuta).
Az A osztály B csoportja 20. fordulójának további eredményei: Resicabányai

CSU – CSM Slatina 17-28, Köröskisjenői Crişul – Nagybányai Minaur 27-54, Bras-
sói CNE – Nagybányai Extrem 36-32. A Temesvári Universitatea, a Dacia Mioveni
és a Nagyváradi CSM állt.

Az alapemberek mind pihentek a biztos kieső Galac elleni találkozón,  Pucarević is csak
akkor és addig irányított, amikor veszélybe került az első játszma, illetve míg a második
játszma elején tíz nyitása ugyanannyi pontot ért. Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor



A Buckner Alapítvány dicső-
szentmártoni közösségi köz-
pontjában hátrányos helyzetű
gyerekek és roma fiatalok ok-
tatását vállalták fel annak re-
ményében, hogy esély-
egyenlőségük növelésével fel-
nőttként a társadalomba való
beilleszkedésük könnyebbé
válhat. 

Amint Turcu Liviu, a Kis-Kü-
küllő-parti nappali foglalkoztatási
központ vezetője elmondta, a társa-
dalom peremén élő gyerekek és fi-
atalok személyes fejlődését
integrált módszerek segítségével tá-
mogatják, írni-olvasni tanítják, házi
feladataik elkészítésében segítenek,
és a szabadidős tevékenységek
megszervezésével önálló életvitelre
próbálják őket nevelni. A felsorolt
tevékenységek huszonnyolc önkén-
tes bevonásával zajlanak az egykori
vegyipari kombinát főbejáratával
szemben átalakított egykori klinika
épületében.

A száznegyven hátrányos hely-
zetű gyerek a környékbeli tősgyö-

keres és betelepedett, mélyszegény-
ségben élő roma közösségekből
származik. Három korosztályban
foglalkoznak a gyerekekkel, az
óvodások 3–6 éves korcsoportjával,
az I–IV. osztályosok délutáni foglal-
koztatásával, az V–VIII. osztályo-
sokat pedig délelőtt 10–12.30 óra
között a házi feladatok elkészítésé-

ben segítik, akik szabadidős tevé-
kenységeket is elsajátíthatnak. A
péksütemény-készítő műhelyben és
a konyhában sütni-főzni, a varrógé-
pekkel felszerelt műhelyben a lá-
nyok szabni-varrni tanulnak, az
asztalos- és barkácsműhelyben
pedig a fiúk sajátíthatják el a min-
dennapi teendőkhöz is nélkülözhe-

tetlen tudnivalókat. A délutáni fog-
lalkoztatási központot látogató gye-
rekek többnyire a hajításnyira lévő
3-as Számú Általános Iskola diákjai
közül kerülnek ki. Amint a központ
vezetője kifejtette, a kiválasztás
során a nehéz anyagi helyzetben
lévő vagy problémás családok gye-
rekeit fogadják be, illetve olyano-
kat, akiknek szülei hosszabb ideje
külföldön tartózkodnak, és a nagy-
szülők, rokonok gondjaira bízták
gyermekeiket. A központ vezető-
sége a szociális szempontok mellett
azonban figyelemmel kíséri a gye-
rekek iskolalátogatási szokásait és a
tanulás iránti odaadást. Amennyi-
ben nem tesznek eleget a feltételek-
nek, kizárják őket a programból, az
iskolakerülés az elbocsátás fő oka
lehet. Az alapítvány programjának
a célja ugyanis az, hogy tanulásra
ösztönözzék a mélyszegénységben
élőket is azért, hogy kitörhessenek
a társadalom peremére sodródott,
kilátástalannak tűnő helyzetükből.
Ehhez ugyanakkor a szülői támoga-
tás is fontos, az, hogy ne gátolják
gyerekeik oktatását, hanem partner-
ként viszonyuljanak a központ által
támasztott feltételekhez, és tanu-
lásra ösztönözzék gyermekeiket.
„Volt rá eset, hogy az iskolai tanó-
rákat nem látogatták, és hajlandó-
ság sem mutatkozott bennük a
tanulásra, zavarták társaikat, kezel-
hetetlenek voltak, ezeket a gyer-

mekeket kizártuk a programból,
mivel egyértelművé vált, hogy csu-
pán a napi étkeztetésért látogatták a
központot. 

Huszonnyolc felnőtt önkéntes
foglalkozik a gyerekekkel és fiata-
lokkal, közülük három tanítónő, ők
a délelőtti iskolai oktatás befejezté-
vel folytatják tevékenységüket a
központban.

Az egyesült államokbeli Buckner
Foundation százhúsz éves tapaszta-
lattal rendelkezik az árváknak és
hátrányos helyzetűeknek nyújtott
szociális gondozás területén. Az
alapítvány képviselői és önkéntesei
világszerte több mint ötven ország-
ban próbálnak reménysugarat vinni
a mélyszégenységben élő közössé-
gek tagjai számára. Romániában
1996 óta tevékenykednek, kezdet-
ben az állami gondozásban lévő
gyerekek nyári táboroztatását vál-
lalták fel, majd 1999-ben a szerve-
zet Buckner Alapítvány néven
bejegyeztette romániai törvényes
képviseletét, melynek székhelye
Marosvásárhelyen van. A kezdeti
segélyezéseket és táboroztatásokat
felváltotta az állami gondozottak
heti rendszerességgel való látoga-
tása, majd közösségi fejlesztési köz-
pont, illetve átmeneti központ
létesítése olyan fiatalok számára,
akik az állami gondozásból vagy a
családi típusú házakból kikerülnek.
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A Buckner Alapítvány központja
Esély a város peremén

Szer Pálosy Piroska

Amikor ismerőseinek, bará-
tainak bejelentette, hogy re-
gényt írt, mindenki meg-
lepődött. Szász Hargita, a mo-
solygós csíkszeredai fiatal
hölgy hol kampányban, hol
pedig minisztériumok sajtó-
osztályán temetkezett számí-
tógép, laptop mögé. Amikor a
pörgő médiavilágban olyan
rövidre szabott a szabadidő,
a félrevonulásra, befelé for-
dulásra szánt idő, akkor iga-
zán dicséretre méltó, hogy
valakinek jut arra is, hogy
történetet szőjön. 

A Bookman Kiadó által felvál-
lalt kötet alig két hete jött ki a
nyomdából. Csíkszereda után Ma-
rosvásárhelyen mutatták be a kö-
zönségnek. A szerző az RMDSZ
Maros megyei nőszervezetének
volt a vendége a Bernády Házban,
ahol gondolatait Csata Éva pszi-
chológus közreműködésével osz-
totta meg az érdeklődőkkel. A kötet
címe: 365. Tulajdonképpen a fő-
szereplő ifjú hölgy történetét kö-
vethetjük végig egy éven keresztül.
A történet egy munkahelyi, vélet-
len találkozással indul. Anna inter-
jút megy készíteni egy
vállalkozóval, akiről kiderül, hogy
gyerekkori ismerőse, régi szerelme
volt. Egy pillanat alatt kiújul az ér-
zelem, és ez bonyodalmakhoz
vezet, amiben kialakul egy sze-
relmi háromszög. A cselekmény
mai, modern, mintha egy fiatal ba-
ráti társaságban történt volna meg.
A szerző a Bernády Házban szer-
vezett könyvbemutatón bevallotta,
hogy saját hús-vér élményt is bele-
szőtt a cselekménybe, az érzelmi
világ, a párbeszéd stílusa is annyira
valós, mintha igazán megtörtént
volna. Hargita nem tagadta, hogy a
képzeletbeli város nem más, mint
Csíkszereda, igaz, egy kicsit a fan-
tázia szépítette képben, és vannak
olyan létező, de ki nem mondott
helyszínek, mint a keresdi kastély
vagy a segesvári vár, amelyet azok,
akik ott jártak, a leírásokból köny-
nyen felismernek. De nyilván nem
ez a lényeg. Dénes Ildikó iroda-
lomkritikus ajánlójában azt írja,

hogy „a történet hangulata, a remek
karakterábrázolás és az írói stílus
mellett a könyv legnagyobb erős-
sége a lebilincselő cselekményszö-
vés”. Csata Éva pszichológus a
bemutatón elmondta, az a jó re-
gény, amely olvasás közben kizárja
a körülöttünk levő világot. A Szász
Hargita „regénye olvasásakor oda-
éghetett a kályhán az étel, sírhattak
a gyerekek..., nem tudtam letenni a
könyvet.” 

Valaki a csíkszeredai könyvbe-
mutatót követően rásütötte a bélye-
get: női regény! A marosvásárhelyi
beszélgetésekkor kiderült, hogy
nem csak, és ez nem is baj. Több
olyan ismert (női) szerző van, akik-
nek a regényeiből sikeres játékfilm
készült az amerikai álomgyárban.
Mert vannak olyan olvasók, akik-
nek szükségük van arra, hogy egy
kicsit tükröt állítsanak nekik, álma-
iknak, vágyaiknak. 

Szász Hargita elmondta, 17 éves
kora óta érlelte magában a történe-
tet, de igazán korábban, már ötödi-
kes korában is papírra vetett
írásokat. Édesanyja magyar szakos
tanárnő, ő is magyar-angol szakon
végzett, s szakmájával nem a kom-
munikációtudomány csendesebb
partjain kötött ki. Azért mégis sike-
rült – bevallása szerint három hét
alatt – kötet formájában megjelen-
tetni a sokáig dédelgetett történetet.

Elsőkötetesként le kellett győznie
azt a dilemmát, hogy jó-e, fo-
gyasztható-e mindaz, ami számára
egyfajta menedéket, kikapcsoló-
dást jelentett alkotásában. Aztán
Demény Péter, a Látó szerkesztője
volt az, aki szakmailag pátyolgatta
és adta azt a lendületet, hogy végül
is nyomdába kerüljön a mű. Szász
Hargita a marosvásárhelyi könyv-
bemutatón szerényen, mosolyogva
mondta el, eddig pozitív visszajel-
zést kapott, még az igen olvasott és
a jelen történéseivel is igen napi-
renden levő 81 éves nagytatájától
is, aki további alkotásra ösztö-
nözte. 

Hogy a cselekményfonal átélése
mellett miért jó egy ilyen könyvet
elolvasni? Mert a regényhősök:
Anna, Kristóf, Zágon bármelyi-
künk lehetne ebben az igen moz-
galmas, érzelmileg kilúgozódott
cyber világban, nem csak három-
százhatvanöt napon...

*
A kötet Marosvásárhelyen meg-

vásárolható a November 7. ne-
gyedben levő Paradigma, a főtéren,
valamint Pandúrok sétányon, az
Egyesülés és a meggyesfalvi ne-
gyedekben levő könyvesboltokban,
a Forradalom utca 4. szám alatti
üzletben és a Kövesdombon a
Bogy Hobby Shopban. 

Könyvbemutató: 365 
Új projektje kezdő szeminári-
umát tartotta péntek délután
Nyárádszeredában a maros-
vásárhelyi Fókusz Öko Köz-
pont (FÖK). A következő
generációt olyan irányú neve-
lésben kell részesíteni, hogy
vállalkozzon, pénzt keressen,
de mindezt a természettel
összhangban dolgozva tegye.

Zöld vállalkozás Európában
(Green Entrepeneurship Europe –
GEE) címmel indított projektet egy
nemzetközi konzorcium. Az Eras-
mus+ európai program keretében
kezdeményezett együttműködésben
angol, lett, spanyol és bolgár felek
mellett romániai partnerként a vá-
sárhelyi környezetvédelmi civil
szervezet szerepel. Ez a konzor-
cium olyan alternatív tananyagot
fog kidolgozni, amely segíti a fiata-
lokat a fenntartható fejlődés elveit
tiszteletben tartó vállalkozások el-
indításában. A konzorcium kidol-
gozta az alapelveket, hazánkban
pedig egy munkacsoport és partner-
ként három iskola oktatási anyagot
dolgoz ki. Ezt az anyagot már elő-
készítették, ehhez a partnerek visz-
szajelzéseit várják, akik
kipróbálhatják a benne foglaltakat,
majd a következő év elejére végle-
gesülő „terméket” egy konferencia
keretében mutatják be, hogy minnél
több hazai iskola megismerje és
használhassa majd.

A tananyag kidolgozásában húsz
pedagógus vesz részt a három part-
ner tanintézményből: a nyárádsze-

redai Bocskai István közép-
iskolából, a nyárádgálfalvi Szenti-
váni Mihály Általános Iskolából és
a marosvásárhelyi pedagógiai líce-
umból. A kezdeményezők azt sze-
retnék, hogy olyan tanayagot
készítsenek, amely transzdiszcipli-
náris, tehát bármilyen szakterületen
dolgozó pedagógus oktathatja, to-
vábbá ne csak délutáni szabad fog-
lalkozásként tekintsenek rá, hanem
a tantervekbe is beépíthető legyen.
Az Egészség a természetből, siker a
vállalkozásban nevű, kidolgozásra
kerülő tananyag új oktatási és érté-
kelési módszereket is használ, és öt
modulra osztva ismerteti meg a ter-
mészet működését a diákokkal, akik
olyan kompetenciákat is elsajátít-
hatnak, amelyek bármely területen
használhatók, alkalmazhatók – de-
rült ki a kezdő szemináriumon. Az
öt modul közül A természet leckéi
címet viselő rész jelenti a „gerin-
cet”, de a természet működése mel-
lett azt is megtanulják a diákok,
hogy miért van szükség változásra,
mit kell változtatni, illetve milyen
vállalkozási kilátásaik vannak. 

A projekt ismertetése során
Hajdu Zoltán, a FÖK elnöke rámu-
tatott: napjainkban aggasztó kör-
nyezeti változásoknak vagyunk
tanúi. Pazarló életmódot élünk,
ezzel pedig feléljük a következő
nemzedékek életfeltételeit is. Éle-
tünket, cselekedeteinket értékren-
dünk határozza meg, a GEE pedig
öt fő értéken alapszik: egység a ter-
mészettel, széles látókörűség, krea-
tivitás, befolyásoló képesség és a
természet védelme.

Új oktatási anyagot dolgoznak ki

Vajda György

Fotó: Vajda György

Pénteken tartották a projektkezdő szemináriumot                            Fotó: Gligor Róbert László

Fotó: Nagy Tibor

Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-
290. (17)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0740-910-651. (16)

ELADÓ családi ház Vadadban, köz-
ponti zónában, a főút mellett, 8,3 ár
telekkel: 3 szoba, konyha, kamra, sü-
tőkemence, 50 m szőlőlugas + mel-
léképületek. Irányár: 13.000 euró.
Ugyanitt eladó 4,5 ha mezőgazda-
sági külterület. Tel. 0744-399-160. 
(-I)

MINDENFÉLE

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

ELHALÁLOZÁS

Egy perc volt, elszállt életed,
Itt hagytál minket, akik szerettek.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
a Jóisten őrködjön pihenésed felett.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
testvér, anyós, anyatárs, nagy-
mama, dédmama,

CSOMBOR MAGDOLNA
született Havadi

2017. április 9-én hirtelen távo-
zott az élők sorából. Temetése
április 11-én 13 órától lesz a ha-
vadtői ravatalozóból. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagynéni, rokon és szomszéd, 

id. SZABÓ JULIÁNNA
életének 67. évében, április 7-én
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése 2017. április 10-
én 14 órakor lesz a nagyernyei
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (329-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-

retett testvérünktől, 

id. ASZTALOS ZOLTÁNTÓL.

Nyugodjál békében!

Testvérei, Ilus és Sándor

családjukkal együtt, 

keresztlánya, Iluska 

családjával. (328-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

„Csak az hal meg, akit felednek, örökké él, kit igazán
szeretnek.” (Kosztolányi Dezső)
Örökre eltávozott JÁSZBERÉNYI EMESE, a Marosvásárhelyi
Rádió magyar szerkesztőségének nyugalmazott vezetője. 
Életének 77 esztendejéből 55-öt a rádiónak szentelt.
Közismert és elismert személyisége volt az erdélyi magyar
művelődési életnek, azzá tette hivatástudata, sokoldalú
műveltsége, a kultúra iránti elkötelezettsége. 
Aligha akad az erdélyi magyar művelődési életnek olyan
kiemelkedő személyisége, akit ő ne szólaltatott volna meg a
Marosvásárhelyi Rádióban. Távozásával betölthetetlen űrt
hagy maga után.
A Marosvásárhelyi Rádió osztozik a gyászban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (-I)

A Népújság 
hirdetési irodájában 

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai
HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi
NyUGATI JELENBE.

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

szervezésében a nagytakarítás 
2017. március 20– április 24. között zajlik. 

A soron következő utcákból a szemétszállítás programja: 
– április 10-én, hétfőn: a Dózsa György utcának  a Maros Mall

és a vasútállomás közötti szakaszán, mindkét oldalon,   Rebreanu,
Állomás tér, Laposnya, Fogarasi, Jilava, Enyedi, Cukorgyár, Temes,
Tordai, Lugas, Pajka Károly, Kalász, Cséplő, Egység, Váltóőr, Köz-
legelő, Rozmaring, Rakodó, Termés;

– április 11-én, kedden: Dózsa György utca – a kombinát felé,
mindkét oldalon –, Kalapács, Radnóti, Ludasi, Törcsvári, Munteanu
Ilie, caraiman, Bogáti, Gyulafehérvári, Nyíres, Malomfalvi, Bodoni,
Béga;

– április 12-én, szerdán: 1848. út – páros számok, Csukás,
Csalhó, Kakukkfű,  Dobrogeanu Gherea, Széchenyi, Kövesdomb,
Csíki, Vöröstoronyi, Slatina, Déva, Cseresznye, Malomkő, Keskeny;

– április 13-án, csütörtökön: 1848. út – páratlan számok, Koós
Ferenc, Petru Dobra, Godeanu, Buteanu, Suceava, Şurianu, Măgurei,
Páring, Legelő;

– április 14-én, pénteken: Arató, Zernyest, Alkony, Nyárád,
Hársfa, Dâmboviţa, Sas, Bucegi, Budai Nagy Antal, Árvácska, Nár-
cisz, Mimóza, Bábolna, Borona, Ibolya, Vető, Kertész, Agyag, Li-
liom, Petrila, Predeal.

Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek idő-
ben kitakarítani a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbhá-
zak körüli területet és a zöldövezetet. A hulladékot a járdaszélre,
a szállítójárművekkel könnyen megközelíthető helyre kell ki-
tenni egy nappal a meghirdetett időpont előtt. A Marosvásárhe-
lyi Polgármesteri Hivatal felkéri azokat, akik most metszik a
fákat, hogy az ágakat külön csomóba rakják, másként nem vi-
szik el a helyszínről. A szemetet a meghirdetett napon szállítják
el a polgármesteri hivatal illetékesei.

Az utólag kihelyezett hulladék elszállítását a Salubriservtől
külön kell igényelni, és a tulajdonosi társulásnak ezért díjat szá-
molnak fel.

A program az időjárás, illetve objektív okok függvényében
módosulhat. 

Moldovan Florian mérnök, 
a Közterület-kezelő Igazgatóság igazgatója

Nagy kérés volt tőled, Istenem,
hogy őt hagyd meg nekünk?
Könyörögni, szenvedni kell
azért, hogy boldogok legyünk?
Nem sokat kértem, csak hogy
gyógyuljon meg, s élje azt át
velünk, amit ő már nem élhet
meg. Gyönyörű szemében a
fény még csillogott. Még az
utolsó napokban is csak
mosolygott. Mosolygott, mert
hitt, mosolygott, mert élt,
semmi mást nem akart ő, csak
élni még. Küzdött, míg tudott,
míg volt ereje, de a végzet őt is
utolérte. Hosszú útra ment, és
a csillagok vezetik, vezetik
útját, amíg csak álmodik.
Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép, álmodja meg azt,
hogy még mindig velünk él. Súgják meg a csillagok
üzenetünk… hogy szeretünk, mondják meg azt neki, hogy
sohasem feledünk!
Fájó szívvel emlékezünk április 10-én DÓCZI IRÉN somosdi
lakosra  halálának harmadik évfordulóján. Emlékét őrizzük egy
életen át. Férje, Gyuri, lánya, Elvira, veje József, unokái: Hanga
és Józsika, valamint testvérei. (285-I)

FONTOS  TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

NATALIA asszony természetfeletti erővel és
tehetséggel van felruházva, miáltal segít az
embereknek, bármilyen problémájuk van az
életben. A felső erőktől kapott képességével
látja a múltat és a jövőt a Jeruzsálemből
kapott könyvében. Ez a rendkívüli asszony
100%-osan garantálja a sikert az első
telefonhívás vagy személyes találkozás
nyomán.
Natalia asszony a következő embereken segített, akik köszönetet mondanak
neki:
Vladimir Marosvásárhelyről nagyon hálás neki, mert küszöbön állt ugyan a válás,
de egy telefonhívás után helyrejött a  házassága, most boldog élete párjával; Ioan
Marosvásárhelyről hálás Nataliának a segítségért. 38 éves, jó szakmája van, de
nem talált társat. Nataliával való egyszeri találkozás után megtalálta a párját,
akivel nemsokára összeházasodnak; Elena Régenből, az alkoholista,
munkanélküli gyermekéért aggódó anya köszönetét fejezi ki: egyszeri
telefonhívás után rendeződtek a dolgok, fia kigyógyult az alkoholizmusból és
talált munkahelyet. 
Hívja bizalommal a 0743-755-162-es telefonszámot. 
Figyelem! Natália asszony nagy távolságból is 100%, hogy segíteni tud önnek
keresztneve, csillagjegye, születési dátuma alapján. (Fizetett hirdetés: mp.)

TEXTILSZITAMŰHELyBE MUNKÁST keresünk. Munkaköri leírás: matricák, sziták előkészítése
számítógépen és ezek nyomtatása papírra, műanyagra vagy szövetre; nyomtatás előkészítése és elvégzése;
a nyomtatott anyagok csomagolása és szállításának előkészítése; információs támogatás az ügyfeleknek
és az eladási osztálynak; megrendelések befejezésének a követése. Az ideális jelölt: szakmai tapasztalat
legalább 1 év; számítógépes ismeretek (előny a Corel Draw); középfokú végzettség; felelős személy, ren-
dezett, figyel a részletekre és kreatív. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: cariere@rena-
nia.ro vagy személyesen a következő címre: Bodoni (Budiului) utca  68. szám, Marosvásárhely. Tel:
0265/264-656, fax: 0265/260-906. (sz.)  
TAPASZTALATTAL rendelkező AUTÓSZERELŐT keresünk marosvásárhelyi SZERVIZBE. Tel. 0744-
164-340. (-)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT. Tel. 0758-674-329. 
(18754-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGA-
TÓT. Tel. 0722-268-866. (59609)
TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz délutáni munkára. Tel. 0770-665-189. (313-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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