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Ha a jótevők összegyűlnek

Civilek seregszemléje Marosvásárhely főterén

Lassult
a világméretű kibertámadást okozó
vírus terjedése
Egy brit kiberbiztonsági szakértőnek
sikerült leállítania a példátlan világméretű számítógépes támadást okozó
zsarolóvírus további terjedését – közölték szombaton szakértők, akik
mindazonáltal újabb támadások veszélyére figyelmeztettek.

____________3.
Megvalósult
Maros-parti álmok

Nagy örömömre szolgált és kellemes
meglepetés volt számomra a Soós
Árpád által összeállított és mostanság
megjelent könyv a marosvásárhelyi vízilabdasport történetéről. A vízipóló
márkajele a svédcsavar, ezúttal viszont egy ide illő svéd kifejezéssel
szeretnék élni a könyvben való szereplésemet illetően: „Mit keres a
macska a hermelinek között?”

____________5.
Túlcsorduló szívek
tánca

Bár a szombat délutáni zuhogó eső ellehetetlenítette a
szabadtéri programokat, a
kora délelőtti órákban elég
sokan kilátogattak Marosvásárhely főterére, a civil szervezetek
seregszemléjére,
ahol több mint harminc nemkormányzati szervezet mutatkozott be.

Menyhárt Borbála

A civil szféra talán legjelentősebb eseményének számító hagyományos vásárt immár tizenötödik
alkalommal szervezték meg, azzal
a céllal, hogy a nagyközönség is
betekintést nyerhessen azokba a
szolgáltatásokba, amiket az egyes
szervezetek nyújtanak, az esetek
nagy részében a leginkább rászoruló rétegeknek. A szemle résztvevői közül sokan szociális téren

munkálkodnak, időseket, betegeket, fogyatékkal élőket, cukorbeteg
gyerekeket és fiatalokat vagy
éppen nehéz körülmények között
élő, de tehetséges gyerekeket karolnak fel, illetve havonta élelmiszercsomagokkal
segítik
azokat,
akiknek másként nem adatik meg a
mindennapi betevő. Tevékenységük
nem látványos, mégis nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak. A se-

Stratégiai dokumentum, új alapszabályzat és program

Négy határozatot fogadott el
az RMDSZ kongresszusa

A stratégiai dokumentum az RMDSZ prioritásait,
teendőit tartalmazza, konkrét intézkedéseket javasol: a nyelvi jogok bővítését, a kisebbségi törvény
parlamentbe
való
benyújtását,
az
intézményes párbeszéd megerősítését a pedagógusokkal, orvosokkal, gazdákkal, vállalkozókkal,
a Mikó Imre-szolgálat megerősítését. Az RMDSZ
ugyanakkor vállalja, hogy 250 ezer aláírást gyűjt
Erdélyben a Minority Safepack kezdeményezés támogatására, állandósítja a külföldi lobbit, pályázatot indít román tankönyvek megírására és a
fiatal gazdák, vállalkozók támogatására, átfogó
képzési programot indít önkormányzati képviselőinek.

A kongresszus négy határozatot fogadott el: a Minority
SafePack, a Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom kampány,
az agrárpolitika és a marosvásárhelyi iskola kapcsán.
„Az RMDSZ számára a legfontosabb a katolikus iskolában tanuló diákok érdekeinek védelme, azaz, hogy a jelenlegi tanévet zavartalanul be tudják fejezni, illetve a
következő iskolai évben se maradjanak ki az oktatási rendszerből. Az iskola további működését biztosító döntések
meghozatala több hónapos halogatásának a célja az, hogy
mind az érdekvédelem, mind a szülői közösség elfáradjon
és feladja. Mindenkinek tudnia kell: a magyar közösség

Fotó: Nagy Tibor

regszemle ugyanakkor alkalom arra,
hogy a szervezetek önkénteseket toborozzanak, illetve némi bevételre
tegyenek szert a jövedelmi adók 2
százalékából befolyó összegekből,
aminek jelen helyzetben, amikor a
nemkormányzati szervezetek mármár a létüket veszélyeztető finanszírozási gondokkal küszködnek,
kiemelt jelentősége van.
(Folytatás a 6. oldalon)

jogos igényét, a marosvásárhelyiek akaratát nem vehetik
semmibe, nem adjuk fel. Nem hátrálunk meg!” – idézett a
dokumentumból Novák Csaba Zoltán Maros megyei szenátor.
Az erdélyi gazdákat és a vidéket célzó dokumentumot
Tánczos Barna szenátor mutatta be, aki szerint egyes tagállamok mezőgazdasága és vidéki térségei különböző fejlettségi szinten vannak, és ennek megfelelően különböző
beavatkozásokat, eszközöket kell alkalmazni annak érdekében, hogy a vidéki közösségek ne legyenek hátrányos
helyzetben a városi közösségekhez viszonyítva.
Elengedhetetlen a pályáztatási rendszer egyszerűsítése
mind uniós, mind országos szinten. Az arányosság és a szolidaritás elvét úgy kell összehangolni, hogy a 2021 utáni periódusban a nagygazdák elsősorban pénzügyi eszközöket
érjenek el, míg a kisgazdaságok esetében a jövdelempótlás
és -kiegészítés legyen meghatározó, mert fontos a vidéki
közösségek és települések identitásának megerősítése – áll
a dokumentumban, amelyet Tánczos Barna, az RMDSZ
Hargita megyei szenátora mutatott be.
A Szövetség Nőszervezete NEEEM! (Nők Elleni Erőszak
Elleni Mozgalom) címmel kampányt indított, amelynek
célja a megelőzés, az erőszakot elkövetők szigorúbb büntetése és a bántalmazott nő azonnali védelme. „Az állam
(Folytatás a 4. oldalon)

Szombaton, május 13-án tartották Udvarfalván a Májusfa néptánctalálkozót,
amelyen Maros és Hargita megyei
néptánccsoportok és anyaországi hagyományőrző együttes is fellépett.

____________6.
Újra találkoztak
a sănătateások

Baráti találkozót rendezett a valamikori Sănătatea klub futballcsapatának
vezetőedzője, Kanyaró György az
egykori megyei csapat játékosai számára az együttes volt játékosa, dr.
Szász János segítségével.

____________9.

Nincs kegyelem

Benedek István

Egy bő hét leforgása alatt letettek a kormánykoalíció vezetői arról, hogy megkegyelmezzenek a korrupcióért elítélteknek. A közkegyelmi törvénytervezethez a szenátus jogi
bizottságában hozzáadott módosító javaslatokat visszavonták, és le is cserélték az illető bizottság elnökét. Nem saját
jóakaratból tették, hanem komoly nyomásra.
A szög a zsákból az Európai Bizottság elnökének csütörtöki látogatása során bújt ki. A homlokpuszitól a pofozkodásig érdekes gesztusokra képes luxemburgi politikus az
országunk unióba való belépésének tízéves jubileuma alkalmából látogatott Bukarestbe. Mint ahogy ilyenkor szokás,
találkozott a legfőbb közméltóságokkal, és felszólalt a parlamentben. Majd közönségtalálkozón is részt vett. Ott már
nem csak az ilyen alkalmakkor megszokott protokolláris szavak hangzottak el, hanem a főleg egyetemistákból álló hallgatóság előtt a bizottsági elnök a csodálatát fejezte ki az év
elején látott társadalmi megmozdulás kapcsán. A hírhedt 13as sürgősségi rendelet nyomán láthatott százezres demonstrációk miatt kifejezett nyilvános elismerés világosan utal
arra, hogy a zárt ajtók mögött az uniós vezetők megmondták
a bukarestieknek, hogy nem nézik el a korrupcióellenes harc
leszerelésére tett próbálkozásokat. Ugyanerre utal a bizottság első alelnökének áprilisi látogatása is, aki akkor
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 48 perckor,
lenyugszik
20 óra 48 perckor.
Az év 135. napja,
hátravan 230 nap.

Ma ZSÓFIA, SZONJA,
holnap MÓZES, BOTOND
napja.
IDŐJÁRÁS

Esős idő
Hőmérséklet:
max. 220C
min. 80C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

5, 37, 15, 10, 16 +4

25, 10, 24, 19, 7, 38
1, 38, 25, 2, 11, 6

Megyei hírek

NOROC PLUS: 4 1 3 3 0 5

SUPER NOROC: 7 8 8 9 5 2
NOROC: 2 5 5 7 9 2 5

12. Múzeumok éjszakája

A Maros Megyei Múzeum szervezésében a hét végén,
május 19–21. között zajlik Marosvásárhelyen a Múzeumok
éjszakája összművészeti rendezvénysorozat. A kiállítások,
múzeumpedagógiai foglalkozások, tárlatvezetések és versenyek mellett igazi zenei csemegékre is számíthatnak a
marosvásárhelyiek. Luiza Zan és a Snaps Vocal Band, a
Speak Floyd, Románia egyetlen Pink Floyd emlékzenekara és a marosvásárhelyi Moonfellas zenekar is fellép. A
különböző rendezvényekre a Múzeumok éjszakája 2017
karszalaggal lehet belépni. Ezek a Maros Megyei Múzeum részlegein vásárolhatók meg, felnőtteknek 6 lejbe,
diákoknak, egyetemistáknak és nyugdíjasoknak 3 lejbe kerülnek. A szabadtéri programokra, illetve a szervezőpartnerek programjaira a belépés ingyenes.

Az Azomureş ajándéka

Nagy Székely Ildikó

Ösztöndíj művészetis diákoknak

Az augusztusban zajló Segesvári
Akadémia Fesztiválon vehet részt díjmentesen az a két, művészeti szakképzésben részesülő marosvásárhelyi
diák, akiknek az Azomureş vállalat
ösztöndíjat ajánlott fel erre a célra.
Az Azomureş másodszor vállalt
partnerséget a rangos fesztivált szervező Cultura Viva Egyesülettel. Tavaly
öt, idén hét diák jelentkezett az ösztöndíjra, amelynek odaítéléséért péntek
délelőtt szerveztek meghallgatást a
Kultúrpalota kistermében.
– A Cultura Viva Egyesülettel régebbi az együttműködésünk, az augusztus elsejétől 14-éig zajló fesztivál
teljes részvételi költségét fedező ösztöndíjat viszont 2016-ban ajánlottuk

fel először két marosvásárhelyi diáknak. Ezáltal a marosvásárhelyi oktatást
és a fiatal tehetségeket szeretnénk támogatni, akik hazai és külföldi társaikkal közösen elismert szakoktatóktól
tanulhatnak majd Segesváron –
mondta Ovidiu Maior, az Azomureş
szóvivője.
A feliratkozott diákok közül végül
hatan jelentek meg a válogatáson, a
hetedik tanuló versenyen vett részt, így
távol maradt. A produkciókat Vasile
Cazan, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia igazgatója és a Cultura Viva
Egyesületet képviselő Béres Melinda
értékelte. A megmérettetésen a Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum
három tizedikes, két tizenegyedikes és
egy tizenkettedikes diákja vett részt. A
zsűri egy hegedű- és két zongorajátékot, három klasszikus ének szakos

diák előadásában pedig operaáriákat
hallgatott meg.
A produkciók után rövid értékelés
következett, majd kihirdették az ösztöndíj nyerteseit. Az értékelők döntése
alapján a Segesvári Akadémia Fesztiválon a tizedikes Antal Andrea zongora szakos diák, Kovács Zsuzsa
tanítványa és a klasszikus ének szakon
tanuló, tizenegyedikes Dascăl Alexandru, Marian Someşan tanítványa
vehet részt. Antal Andrea Chopint játszott, Dascăl Alexandru Mozart Don
Giovanni című művéből Leporello áriáját adta elő.
Amennyiben a két kiválasztott valamelyike nem tud részt venni a segesvári fesztiválon, a tizenegyedikes,
zongora szakos Moldovan Angela,
Szőnyi Márta tanítványa veheti át a
helyét – tájékoztatott Ovidiu Maior.

Gasztroenterológiai előadások

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület szervezésében május 15-17. között, délutánonként 16-tól 20 óráig gasztroenterológiai előadásokra kerül
sor a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban. A rendezvényen prof. dr. Altorjay István egyetemi tanár, a Debreceni
Egyetem gasztroenterológiai tanszékének vezetője, valamint
dr. Palatka Károly egyetemi docens tartanak előadásokat.
A 15 kreditpontos előadásokon való részvétel díjmentes.

Előadás a lisztérzékenységről

A marosvásárhelyi Hetednapi Adventista Egyház egészségügyi előadást szervez május 15-én, hétfő este 7 órai
kezdettel a Kövesdombon, a Maros Művészegyüttes termében. A meghívott előadó Szövérfi Erika laboráns főaszszisztensnő. Az előadás témája és címe: Ételintolerancia
(2. rész): A lisztérzékenység. A belépés ingyenes.

Angoltábor

Immár 10. alkalommal szervezi meg angol outdoor táborát
az Outward Bound Románia szovátai központjában. A július 2-8. között zajló kalandra középhaladó angolnyelv-tudással rendelkező 12-14 éves gyerekek jelentkezését
várják. A cél, hogy a gyerekek fejlesszék nyelvtudásukat
és bátran használják a hétköznapokban. A program tevékenységei: interaktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás
iránytű és térkép segítségével, hegyi túrák, kötélkerti tevékenységek. A programot hazai és külföldi oktatók vezetik, élménypedagógiai módszerek alkalmazásával.
Érdeklődni és feliratkozni június 19-ig az info@outwardbound.ro címen, vagy a 0769-224-290 és a 0365-407-673as telefonszámokon lehet. A helyek száma korlátozott.

Kaland7

Az Outward Bound Románia egyhetes kalandtábort szervez a nyári vakációban, amelyre július 9-15. között várják
a 13-18 év közötti fiatalokat. A program tevékenységei:
sziklamászás, tutajépítés, interaktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás iránytű és térkép segítségével, hegyi
túrák, kenuexpedíció, kötélkerti tevékenységek. A programot szakképzett oktatók vezetik, élménypedagógiai módszerek alkalmazásával. A Kaland7-en a szellemi és fizikai
határokat tágíthatják a résztvevők, olyan tevékenységek
által, amelyek az önbizalmat, a másokba vetett bizalmat és
a szociális készségeket fejlesztik. Érdeklődni és jelentkezni
június 19-ig az info@outwardbound.ro címen vagy a 0769224-290 és a 0365-407-673-as telefonszámokon lehet.

Még látogatható a Gombavilágok

Belfenyéri Gábor Gombavilágok című fotókiállítása,
amelyen nagyrészt a Marosvásárhely környékén, a Nyárádmentén és a Nagy-Mező-havason található gombákat
mutatja be, május 19-ig látogatható a Bernády Ház emeleti
kiállítótermében.

Megyei dal- és versmondó verseny

Május 18-án reggel 9 órától tartják a dicsői kultúrotthonban
a Maros megyei ovisok dal- és versmondó versenyét.
Részt vesznek a szovátai, ludasi, szászrégeni és vásárhelyi körzetekben továbbjutott gyerekek. A szervezők a dicsői és környező falvak óvónői.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Történelmi előadás: Magyar gasztrotörténet

Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy
sikerű történelmi előadás-sorozata.
A következő előadást Paksa Rudolf PhD, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa
tartja május 18-án, csütörtökön 17 órakor a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) Magyar gasztrotörténet címmel. A
szervezők mindenkit szeretettel várnak.

Baltikum, balti kultúra
Korunk 2017. május

Bár a Balti-tenger összesen kilenc ország partjait mossa,
hagyományosan csak három ország tartozik a balti államok
közé: Észtország, Lettország és Litvánia. Észtországban és
Lettország északi részében Finnország, Svédország és
Dánia befolyása érvényesül, míg Litvániában és Lettország
déli részében Közép-Európa hatása érezhető. 2004-től
mindhárom ország tagja a NATO-nak és az Európai Uniónak. Történelmileg közös sors elszenvedői voltak, kulturálisan azonban számos különbség fedezhető fel köztük. Míg
az észt nyelv az uráli nyelvcsalád finnugor ágához tartozik,
a lett és litván az indoeurópai nyelvcsalád tagja. Vallásilag
is különböznek: Észtország és Lettország többségében
evangélikus, míg Litvánia főleg katolikus.
Geopolitikai helyzete és kulturális sokszínűsége okán az
utóbbi időben ismét megnőtt az érdeklődés a térség iránt.
A tudományos és a turisztikai is. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán oktatják a balti nyelveket, a Baltikum hungarológusai ott vannak a magyarországi tudományos
fórumok rendezvényein, a Szentpétervárra induló erdélyi

turisták az észt, lett és litván tájak és városok megismerését
is célul tűzik ki, akárcsak a világörökségnek számító Kalinyingrádét.
E lapszám felkért munkatársai a témakör legjobb szakértői: Bereczki András történész, az ELTE Finnugor Tanszékének vezetője, a Tallinnban élő Bereczki Urmas
képzőművész, író, Gecse Géza történész, Jávorszky Béla
író, műfordító, Jeszenszky Géza történész, egyetemi tanár,
politikus, diplomata, Pap Kinga Marjatta angol-észt szakos
bölcsész, Pomozi Péter egyetemi docens, Pusztay János
nyelvész, egyetemi tanár, az uráli nyelvek kutatója, Zelei
Miklós író, szociográfus.
„Ha az 1930-as években a nyugati demokráciák Hitler
megbékéltetése helyett a béke megőrzését nem önző,
egyéni lépések útján próbálták volna biztosítani, akkor
Közép-Európa a baltiakkal együtt elkerülte volna azokat
a soha nem feledhető szenvedéseket, amik az elmúlt század közepétől a rendszerváltozásig érték.” (Jeszenszky
Géza)
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Emmanuel Macron átvette az elnöki hatalmat
Franciaországban

Emmanuel Macron megválasztott francia államfő
vasárnap délelőtt ünnepélyesen átvette az elnöki
hatalmat Francois Hollande távozó államfőtől. Az új
köztársasági elnök első hivatalos látogatása a Párizshoz közeli Clamart katonai kórházába vezetett,
ahol Irakban megsérült francia katonákat látogatott meg.

A szigorú protokollszabályoknak megfelelően az Elyséepalota lépcsőjén Francois Hollande fogadta a gépkocsin érkező Emmanuel Macront, aki kamerák kereszttüzében vörös
szőnyegen vonult át az elnöki hivatal díszudvarán.
Franciaország búcsúzó és érkező elnöke hosszan kezet rázott, majd egyórás megbeszélésre félrevonultak az elnöki irodába. Ennek során Hollande egyebek mellett a francia
nukleáris erő titkos kódját és az azzal kapcsolatos bizalmas
információkat adta át utódának.
Minden idők legfiatalabb francia köztársasági elnöke, a 39
éves Emmnanuel Macron az egyeztetés után kikísérte elődjét,
aki gépkocsin hagyta el az Elysée-palotát, s az őt öt évvel ezelőtt jelölő Szocialista Párt székházába hajtott.
Ezt követően Laurent Fabius, az alkotmánytanács elnöke a
díszteremben ünnepélyesen beiktatta hivatalába Macront, aki
megkapta a Becsületrend legmagasabb fokozatát, a Nagy Keresztet. Az ünnepségen az új államfő felesége, a levendulakék
kosztümben érkező Brigitte Macron férje mellett kiemelt helyen tűnt fel, amely hírmagyarázók szerint új, meghatározó
szerepet jelez előre az elnök feleségének az Elysée-palotában.
A zászlófelvonással befejeződött ceremónia végén huszonegy ágyúlövés jelezte, hogy Franciaország történelmének 25.,
az 1958 óta tartó V. köztársaságnak pedig a nyolcadik államfője átvette a hivatalát.
A saját, jobb- és baloldali pártok fölé helyező mozgalmát
vezető 39 éves politikust a szavazatok 66,1 százalékával
május 7-án választották meg öt évre köztársasági elnöknek a
33,9 százalékot elért Marine Le Pennel szemben.
A rendkívüli biztonsági intézkedések közepette rendezett
beiktatási ünnepség mintegy háromszáz vendége előtt államfőként mondott első beszédében Emmanuel Macron leszögezte, hogy „semmiben nem enged azokból az ígéretekből,
amelyeket a franciáknak (a kampányban) tett”, s legfőbb célja,
hogy „visszaadja a franciáknak a magukba vetett bizalmat”.
„A világnak szüksége van mindarra, amit a franciák mindig
is tanítottak neki: a szabadság bátorságára, az egyenlőség igényére és a testvériség szándékára” – fogalmazott az új francia
államfő.
„Franciaország évtizedek óta kételkedik önmagában: fenyegetve érzi magát a kultúrájában, a szociális modelljében,
a mély meggyőződéseiben ... Meg fogom győzni a honfitársaimat arról, hogy Franciaország hatalma nem hanyatlik,

hanem egy fantasztikus újjászületésben vagyunk, mert kezünkben van minden olyan képesség, amely a XXI. század
nagyhatalmait meghatározza” – mondta Emmanuel Macron.
„A munkát liberalizáljuk, a vállalatokat támogatjuk, minden kezdeményezést ösztönzünk. Az emancipáció a kultúra
és az oktatás által épül, az alkotás és az innováció lesz a tevékenységem középpontjában” – hívta fel a figyelmet az új
elnök.
„Európát, amelyre szükségünk van, újraalapítjuk és új lendületet adunk neki, mert megvéd minket és lehetővé teszi,
hogy az értékeinket hirdessük a világban” – tette hozzá.
„Folyamatosan a megbékélés és az összefogás szándéka
fog vezérelni” – ígérte meg Emmanuel Macron.
Az új elnök név szerint megemlékezett az V. köztársaság
valamennyi őt megelőző államfőjéről, az alapító Charles de
Gaulle tábornoktól kezdve Georges Pompidou-n, Valéry Giscard d’Estaing-en, Jacques Chiracon át Nicolas Sarkozyig és
Francois Hollande-ig.
Az új köztársasági elnök első útja a hagyományoknak megfelelően a Diadalívhez vezetett, ahol megkoszorúzta az Ismeretlen Katona sírját. A világ legszebb sugárútjának tartott
Champs Elysées-n Emmanuel Macron nyitott tetejű gépkocsival hajtott végig, amelyből állva üdvözölte az őt ünneplő
embereket, s az útvonal utolsó harmadát gyalog tette meg.
Az Elysée-palotában szűk családi körben elköltött ebédet
követően az új köztársasági elnök első hivatalos látogatása a
Párizshoz közeli Clamart katonai kórházába vezetett, ahol az
Iszlám Állam dzsihadista szervezet elleni harcokban Irakban
megsérült francia katonákat látogatott meg.
A hivatalos programban eredetileg nem szereplő eseményre
azt követően került sor, hogy a kampányban Emmanuel Macron ígéretet tett arra, hogy elnökké választása esetén első útja
a külföldön szolgálatot teljesítő egyik francia erőhöz vezet.
Erre azonban csak a hét második felében kerülhet sor, várhatóan Afrikában.
Az elmúlt évek terrorizmus elleni hadműveleteiben mintegy hatszáz francia katona sérült meg és 1200-an szorulnak
pszichológiai segítségre.
Az új államfő késő délután a párizsi Városházán tett látogatást, ahol a párizsiakat üdvözölte.
Kiszivárgott értesülések szerint Macron hétfőn nevezi ki az
új miniszterelnököt, délután pedig Berlinbe látogat, ahol Angela Merkel német kancellárral folytat tárgyalásokat. A francia–német motor újraindításának szándékára utal, hogy
Emmanuel Macron külügyi tanácsadójának Franciaország jelenlegi berlini nagykövetét, a 61 éves Philippe Etienne-t nevezte ki. A június 11-én és 18-án esedékes kétfordulós
nemzetgyűlési választásra kampányoló kormányának tagjait
várhatóan kedden nevezi meg az új köztársasági elnök. (MTI)

Lassult a világméretű kibertámadást okozó vírus terjedése

Egy brit kiberbiztonsági szakértőnek sikerült leállítania a példátlan
világméretű számítógépes támadást okozó zsarolóvírus további
terjedését – közölték szombaton
szakértők, akik mindazonáltal
újabb támadások veszélyére figyelmeztettek.

Informatikai biztonsági szakértők szerint a pénteken kezdődött, példátlan méretű támadást követően újabbak
következhetnek napokon vagy heteken
belül. Ráadásul a fertőzött gépeken
kulcsfontosságú dokumentumokat zároló, s a zár feloldásáért pénzt követelő
zsarolók ultimátuma hétfőn lejár, a fejlesztőknek addig van idejük megpróbálni dekódolni a vírust.
A szakértők elmondták, hogy a vírus
terjedésének kifulladása egy brit kiberbiztonsági szakembernek köszönhető,
aki tíz dollárért regisztrálta próbaképpen
a szokatlanul hosszú, 45 karakterből álló
értelmetlen domainnevet (internetes azonosítót), amelyet – mint utólag kiderült
– a rosszindulatú vírus kódjába épített be
a számítógépes kalóz, hogy szükség esetén le tudja állítani.
Miután a brit kiberbiztonsági szakértő
regisztrált a vírusban szereplő domainnéven, a vírus terjedése gyakorlatilag leállt, de felbukkanhatnak más kiiktató
kóddal ellátott hasonló vírusok. Ráadásul hétvége lévén sok cég csak hétfőn
fog ráébredni arra, hogy gondok vannak
az informatikai rendszerével, ahol
ugyanis beépült a vírus, ott a brit programozó ötlete már nem segít.
A számítógépes támadássorozat 104
országot érintett, a legtöbb gép Oroszországban, Ukrajnában és Tajvanon fertőződött meg, a legveszélyesebb helyzet
pedig Nagy-Britanniában alakult ki, ahol
az egészségügy 248 számítógépes rendszere közül 48-ba hatolt be a vírus, de
szombat délutánra hat kivételével az
összes újra normálisan működött.
Az amerikai belbiztonsági minisztérium közölte, hogy kész segíteni a part-

nerországoknak az internetes támadások
elhárításában, és erről már folynak velük
az intenzív konzultációk.
Szakértők szerint a támadássorozatot
úgynevezett ransomware vírussal követték el, amely láncfertőzést okozott az
egymással összeköttetésben lévő számítógépes rendszerekben. A WannaCryként
ismert zsarolóvírus továbbfejlesztett változata terjedhetett szét, amelynek készítői 300 vagy 600 dollárnak megfelelő
összeget próbálnak kicsikarni a felhasználóktól a bitcoin nevű virtuális valutában, a rosszindulatú program által zárolt
adatok hozzáférhetővé tételéért (a ransom angolul váltságdíjat jelent). A felhasználók háttérképe megváltozik, egy
visszaszámlálás jelenik meg rajta azzal
az időtartammal, ameddig a gép tulajdonosa kifizetheti a váltságdíjat, különben
a kiberbűnözők törlik összes adatát. A határidő hétfő, és a fejlesztők versenyt futnak az idővel, hogy dekódolni tudják a
gépekből a vírust, ám ha ez sikerül is, a
zsarolók lehet, hogy változatnak a kódon,
és kezdődik az egész dekódolás elölről.
A magát Shadow Brokersnek nevező
csoport az interneten tavaly óta terjeszti
az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökségtől, az NSA-től ellopott, Eternal
Blue-ként ismert hackerprogramot. A
mostani számítógépes támadássorozat
elkövetői feltehetően az NSA-kódokat
felhasználva fejlesztették tovább a WannaCry vírust, képessé téve arra, hogy
magától terjedjen el nagy számítógépes
rendszerekben. A hackerek a Microsoft
Windows operációs rendszerének sérülékenységét kihasználva intézték támadásukat. Az amerikai cég néhány órával
a támadássorozat elindulása után arról
tájékoztatott, hogy olyan automatikus
frissítéseket kínál a felhasználóinak,
amelyek már védelmet nyújtanak az új
internetes kártevő ellen is.
A Kaspersky Lab orosz számítógépes
biztonsági cég szerint a legtöbb fertőzési
kísérlet Oroszországban történt. Az
orosz jegybank közleményt adott ki

szombaton, amely szerint az orosz bankokat masszív támadás érte, de sikerült
kivédeniük, és állta a sarat az orosz vasúttársaság is. A RIA Novosztyi hírügynökség szerint célpont volt a többi
között az orosz belügyminisztérium és
az egészségügyi tárca is, de bizalmas
adatok nem kerültek ki.
A német média szombati híradásai
szerint a hackerek megtámadták a
Deutsche Bahn vasúttársaság gépeit, ami
fennakadást okozott a vasúti forgalomban, országszerte jelentek meg hamis
üzenetek a német pályaudvarok monitorjain. A károk nagyságát egyelőre nem
mérték fel teljesen.
A korábbi hírek arról szóltak, hogy az
amerikai vállalatokat elkerülte a nemzetközi támadássorozat, de kiderült, hogy a
FedEx csomagküldő cég gépei is megsínylették azt. A Symantec szoftverbiztonsági cég szakértői szerint az amerikai
cégek azért kerülték el a nagyobb bajt,
mert a támadássorozat Európából indult,
és mire az Egyesült Államokba ért, az
úgynevezett spamszűrők azonosították a
veszélyt, és rosszindulatúnak jelölték a
fertőzött internetes üzeneteket. (MTI)
Részlegesen leállt a Dacia gyár is
Kibertámadás következtében részlegesen felfüggesztette tevékenységét a
mioveni-i Dacia gyár, ugyanis az egyik
informatikai rendszert támadás érte, tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget
az autógyártó.
„A mioveni-i Dacia üzem termelési
részlegének egy részét az informatikai
rendszer meghibásodása érintette, több
alkalmazottat hazaküldtünk szombaton
reggel. Az óvintézkedést azért hoztuk,
hogy megelőzzük a meghibásodás terjedését, amely úgy tűnik, hogy a globális szinten
elindított kibertámadás következménye” –
írja a romániai Renault csoport kommunikációs osztályának közleménye.
Az idézett forrás szerint a mioveni-i
üzemben létrehoztak egy kríziscsoportot, amely a helyzet kibontakozását követi figyelemmel. (Agerpres)
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Több megyében károkat okozott
az áradás

Vasárnap reggel Beszterce-Naszód, Bákó és Galac
megye hat településén akadozott az áramellátás a
rossz időjárás miatt, tájékoztat a belügyminisztérium.
A vörös, narancssárga és sárga jelzésű árvízriadó
következtében több mint 600 tűzoltó és rendőr beavatkozására volt szükség. Az elmúlt 24 órában az ország több megyéjében 270 mentőeszközzel kellett
beavatkozniuk a katasztrófavédelmiseknek a rossz
időjárás okozta károk elhárítására. Bákó, Galac,
Neamţ, Suceava, Temes és Vaslui megyében a katasztrófavédelmi operatív csoportok is közbeléptek.
A belügyi tájékoztatás szerint a rossz idő Kolozs,
Bákó, Bihar, Iaşi, Neamţ, Szatmár és Vaslui megyében is okozott károkat. Neamţ, Vaslui és Bákó megyében 69 háztartást öntött el a víz. A
belügyminisztérium alkalmazottai továbbra is megfigyelés alatt tartják az áradások által veszélyeztetett
régiókat, írja a közlemény. (Agerpres)

Cioloş vezetheti
az USR árnyékkormányát

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) árnyékkabinetet hoz létre, a kormányfői tisztséget Dacian Cioloş is betöltheti, nyilatkozta a párt elnöke,
Nicuşor Dan. „Másfél éves határidőt javasoltam az
USR politikai programjának kidolgozására. A folyamat végén kiválasztjuk a legkompetensebb személyeket a különböző tisztségek betöltésére, a
miniszterelnököt is beleértve, azon személyek közül,
akik részt vettek a program kidolgozásában. A program megvitatására különböző szakterületekről hívunk
elismert szakembereket és a kormányban lehetnek
majd USR-n kívüli személyek is. Egyértelmű, hogy
Dacian Cioloş sincs kizárva” – nyilatkozta a pártelnök
egy sajtótájékoztatón. Nicuşor Dan szombaton újabb
elnöki mandátumot kapott az USR kongresszusán.
(Agerpres)

Szent László-zarándoklatot
tartottak Nagyváradon

Szent László-zarándoklatot tartottak vasárnap Nagyváradon a városalapító király szentté avatásának a
825. évfordulóján. Az eseményre Nagyváradra hozták a szent király győri ereklyéjét. A nagyváradi székesegyházban tartott ünnepi szentmisén Erdő Péter
bíboros a Szent István-i mű kiteljesítőjének nevezte
Szent Lászlót. Megemlítette: a Nagyváradon eltemetett király sírkövét olyan próbakőnek tekintették,
amely mellett kiderül az igazság. „Mátyás királyról azt
őrzi az emlékezet, hogy igazságos király volt, de amikor meghalt, odalett az igazság. Szent László halála
után is igazságot tett” – jelentette ki a bíboros. A mise
után mondott ünnepi beszédében Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes a kereszténység, a magyarság és az európaiság egységének a
szimbólumaként jellemezte Szent Lászlót. Szerinte a
szent király alakja azt példázza, hogy „a nemzeti elkötelezettség és a kereszténység nemhogy nem áll
szemben egymással, de egymásra utalt”. (MTI)

Előrehozott választás várható
Ausztriában

Minden bizonnyal előrehozott választás lesz Ausztriában még idén ősszel – mondta Christian Kern osztrák kancellár, az Osztrák Szociáldemokrata Párt
(SPÖ) elnöke az osztrák közszolgálati televízióban
(ORF) vasárnap délelőtt. A kancellár utalt arra: tovább kívánja kormányozni az országot, hogy az
utolsó hónapokban még megvalósítsa a kormányprogramot. Ugyanakkor kijelentette, hogy a kisebbségi kormányzást nem tekinti életképes opciónak.
(MTI)

Nincs kegyelem

(Folytatás az 1. oldalról)
azt fejezte ki nyilatkozataiban, hogy nem szólnak bele a
parlamenti döntésekbe, de minden akciónak vannak következményei.
Amik lehetnek politikaiak és gazdaságiak is. Politikai
síkon a koalíció pártjainak az európai pártcsaládokból
való kiutasítása merülhet fel, aminek a választók szintjén nincs azonnali, a hétköznapi életben is érzékelhető
hatása. Gazdasági téren viszont több, az adófizetőknek
is fájdalmas döntés van a brüsszeli vezetők kezében, az
uniós források megvonásától kezdve adott esetben a túlzott államháztartási deficit esetén hozható büntető intézkedésekig. A kormányzat az ország integrációjától
számítva minden eddiginél jobban rá van szorulva az
európai forrásokra egy olyan programmal, amely a jelenlegi adórendszer mellett is azt hozhatja, hogy ötéves
távlatban az adóbevételek fele állami fizetésekre megy,
és ha nem tudják a deficitet az uniós szabályok szerinti
határ alatt tartani, azért nem biztos, hogy a brüsszeliek
ugyanolyan elnézőek lesznek, mint az unió több nagyobb tagállama esetében. Brüsszelnek, a brit kiválási
tárgyalásokra készülve, és a visegrádi országokkal, elsősorban Magyarországgal zajló politikai és egyéb vitái
mellett úgy kellhet még egy rosszfiú a keleti végeken,
mint üvegesnek a hanyattesés. Ezért nem ússzák meg a
közpénzekben könyökig vájkálók, csakhogy ez a korrupciós hadjáratban visszaélésekre is lehetőséget adó jogrendszeri hiányosságokat sem javítja ki.
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Négy határozatot fogadott el
az RMDSZ kongresszusa

(Folytatás az 1. oldalról)
által kínált megoldások nem elegendőek, nem nyújtanak sem azonnali, sem hosszú távú biztonságot,
ezért az RMDSZ törvénymódosítást nyújt be a parlamentben, amely
előírja a bántalmazó azonnali távoltartását, illetve szigorítja az erőszak
büntetését” – szólalt fel a Nőszervezet kampányának részeként öszszeállított
intézkedéscsomagot
bemutató Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, a törvénymódosítás egyik kidolgozója.
Az Európai Unióban 60 millió
ember él kisebbségben, ebből az erdélyi magyarok alkotják a legnagyobb őshonos közösséget. Az EU
területén ugyanazoknak az emberi
jogoknak és ugyanazoknak a kisebbségi jogoknak kell érvényesülniük, ezt pedig csak egy közös
EU-s szabályozás szavatolhatja.
Különböző nyelvi, nemzeti, etnikai

közösségek békés együttélése, az
identitásukhoz szükséges jogi normák kialakítása közös európai felelősség. Az RMDSZ és alapító
partnerei 2011 eleje óta hosszú utat
tettek meg a kezdeményezés előkészítésében. A Minority SafePackben megfogalmazott javaslatok
védik a nyelv- és szimbólumhasználati jogokat, támogatják a nemzeti kultúrát és hagyományokat, a
többségi társadalommal egyenlő
bánásmódot biztosítanak. A Minority SafePack elfogadása érdekében
egy év alatt egymillió aláírásnak
kell összegyűlnie legalább hét EUs tagállamból – áll a dokumentumban, amelyet Winkler Gyula
európai parlamenti képviselő mutatott be.
A 13. zilahi kongresszus elfogadta az RMDSZ új alapszabályzatát, amely megerősíti a nők
képviseletét az RMDSZ testületei-

Meghosszabbított határidő

ben, rögzíti, hogy a szórványmagyarság parlamenti képviselője biztos befutó helyen legyen, és azt,
hogy a szövetség minden
megyei/területi szervezeténél kötelezően válasszanak ügyvezető elnököt.
A szövetség programját célzó
módosítások leginkább az esélyegyenlőségi, szociálpolitikai, ifjúsági, külügyi és a gazdasági
problémák megoldására terjednek
ki. Az ifjúságot a szülőföldön való
letelepedésre ösztönzik, emellett a
nők esélyeinek munkapiaci növelését, a férfiak és nők közötti bérszakadék csökkenését és a nők elleni
erőszak megelőzését is sürgetik.
Külpolitikájukban szorgalmazzák,
hogy a nemzeti jogszabályok mellett az európai intézmények is védaz
őshonos
nemzeti
jék
kisebbségek által teremtett értékeket és ezt a sokszínűséget.
(közlemény)

Év végéig fizethető be a tb-járulék

Tavaly október 24-én a román nyelvű Hivatalos Közlöny 842. számában tették közzé a társadalombiztosítási járulék visszamenőleges
befizetésére vonatkozó 186-os törvényt,
amely eredetileg hat hónapig, azaz április 26áig lett volna érvényben. A kormány azonban
sürgősségi rendelettel ez év végéig meghoszszabbította a határidőt.

A módosított törvény lehetővé teszi a társadalombiztosítási hozzájárulás öt évre visszamenőleges befizetését azon személyek számára, akik a
nyugdíjkorhatár küszöbén állnak, de nem rendelkeznek a nyugdíjazáshoz szükséges legkevesebb 15 évnyi
társadalombiztosítási befizetéssel. A határidő 2017.
december 31-e.
A jogszabály szerint a legtöbb öt évre kiszámított
visszamenőleges társadalombiztosítási hozzájárulás

Dr. Jakab Sámuel

Április 29-én, a Sapientia EMTE
marosvásárhelyi campusa volt a
XVIII. Erdélyi Szőlőhegyek Borverseny házigazdája. A versenyre
beérkezett mintegy kétszáz borminta közül a legtöbb a Küküllő
menti dombvidékről érkezett. Nem
föltétlenül a közelség miatt. Az erdélyi borászat e fontos eseménye
késztetett arra, hogy próbáljak némi
magyarázatot adni arra, hogy miért
is válhatott a Küküllő mente Erdély
egyik igen jelentős – ha nem éppen
a legjelentősebb – borvidékévé.
Az Erdélyi-medence nyugat-délnyugati részén fekvő Balázsfalvától
keletre terjed el a bacchusi tájak
egyik legszebbike, a Küküllő menti
dombvidék. Nevét a törökös hangzású Nagy- és Kis-Küküllőtől, e két
legerdélyibb ikerfolyótól kapta, ám
hírnevét elsőrendű minőségi fehérborainak köszönheti. Minőség
szempontjából Erdély – s talán az
egész Románia – egyik legjelentősebb borvidéke. Ez utóbbi kijelentésemen igencsak elcsodálkozhatik,
aki a vidék meteorológiai állomásainak 8,5 és 8,9oC közötti sokévi átlaghőmérsékleti adatait ismeri. A
szőlő ennél hőigényesebb növény.
Tudni kell azonban, hogy a meteorológiai állomások, ahol ezeket
a hőmérsékleteket mérik, a völgyek
aljában, többnyire a folyók alsó, ármentes, csaknem vízszintes teraszán, vagy a közvetlen fölötte
húzódó, ugyancsak sík, második,
harmadik teraszán találhatók. Az
északi félteke 46-os szélességi
körén elterülő Küküllő mentén az
ilyen vízszintes vagy ahhoz közeli
területekre a napsugarak sohasem

egy összegben vagy felosztva fizethető be a megyei
nyugdíjpénztárakhoz.
A kormány indoklása szerint a meghosszabbításra
azért volt szükség, hogy minél többen élhessenek a lehetőséggel, függetlenül attól, hogy Romániában vagy
külföldön élnek, s minél többen jussanak hozzá a
nyugdíjhoz azok is, akiknek eddig nem volt meg a legkevesebb 15 évnyi „szolgálati idejük”, azaz biztosítotti
minőségük a korhatáros nyugdíjhoz.
Az Országos Nyugdíjpénztár adatai szerint április
közepéig körülbelül 13.300 személy élt a lehetőséggel,
s kötött társadalombiztosítási szerződést, a pénztárba
befolyt összeg pedig 79 millió lej. Maros megyében
ugyanebben a periódusban körülbelül 250-en kötöttek
szerződést, fizették be a hátralékot, 1,350 millió lejt.
A visszamenőleges tb-hozzájárulások egyénenként
3000 lej és 15.000 lej között váltakoztak. (mezey)

Nem készül kormányátalakításra
a PSD

„Én nem adok figyelmeztetéseket (a minisztereknek – szerk.
megj.). Személy szerint azzal vagyok elfoglalva, hogy betartsák a
kormányprogramot. Amit eddig
életbe léptettek, annak pozitív hatása volt, és ezt kezdik érezni az
emberek. Május 10-éig 110.000 új
munkahelyet teremtettek és ezek
száma továbbra is nő. Tavalyhoz
képest nőtt a külföldi befektetések
száma, a lakosság bérei és fejlődnek

a romániai vállalkozások is. Nem az
a lényeg, hogy elégedett vagy elégedetlen vagy valakivel, hanem
hogy végezzék a munkájukat. És ne
beszéljünk a folyosókon, hogy
önöknek témákat adjunk, láttam,
hogy már jelentek meg listák (…),
tárgyalni fogunk a párton belül júniusban, de nem kötelező, hogy leváltási javaslatok fogalmazódjanak
meg” – mondta Dragnea.
A pártelnök felrótta ugyanakkor
a Grindeanu-kormánynak, hogy
nem mindig „koherensen” cselekedtek és „nem szervezték meg jól
a kommunikációjukat”.
„Biztosítom önöket, hogy nem
lesz egy unalmas országos végrehajtó bizottsági gyűlés” – tette
hozzá Dragnea. (Agerpres)

Leváltotta csütörtökön a parlament Mişu Negriţoiut, a biztosítási
piacokat ellenőrző pénzügyi felügyelet elnökét.
Mişu Negriţoiu visszahívását a
pénzügyi felügyelet elnöki tisztségéből valamennyi párt megszavazta, 238-an voksoltak a
visszahívási javaslat mellett, egyetlen ellenszavazatot sem számoltak.
A leváltásra számítani lehetett,
miután Liviu Dragnea, a kormány
fő erejét képező PSD elnöke már
április 27-én bejelentette, a kormánykoalícióban döntés született a
korábban bankigazgatóként dolgozó Negriţoiu menesztéséről. Neki
főként azt rótták fel a pártok, hogy
az általa vezetett hatóság nem kezelte megfelelően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb)

piacán 2016-ban kialakult válsághelyzetet. A kormány tavaly szeptemberben ideiglenesen befagyasztotta a kgfb-k árát, miután a fuvarozók rendszeres forgalomlassító
megmozdulásokkal tiltakoztak a
kgfb drasztikus drágulása ellen. A
biztosítási kötvények ára másfél év
alatt átlagosan másfélszeresére, esetenként pedig többszörösére emelkedett a piacvezető Astra és a
Carpatica biztosító csődje nyomán.
Áprilisban a PSD azért is megorrolt
a felügyelet vezetőségére, mert a
média szerint csak a fő kormánypárt
unszolására volt hajlandó megbüntetni a holland NN Pensii biztosítót,
amely levélben értesítette ügyfeleit,
hogy államosíthatják a kötelező magánnyugdíjakat, amit a kormány időközben többször cáfolt. (MTI)

redekebb verőfényes domboldalak
gyakoriságát. Igen-igen kedveznek
a szőlőtermesztésnek e domboldalak nyár végi s őszi sugárzási viszonyai. Fontos szerepük van a borok
kiváló minőségének kialakításában.
Erzsébetváros környékén, a NagyKüküllő mentén – doktori disszertáció készítése céljából végzett,
több éven át tartó mérések tanúsága
szerint (Filip 1974) a déli és nyugati
kitettségű lejtőszakaszok évi közepes hőmérséklete, a lejtőszög nagyságától függően, 10-12oC között
változik. Olyan értékek ezek, amelyek tudatában most már érthető
lehet mindnyájunknak, hogy miért
is válhatott jelentős borvidékké a
Küküllő menti dombvidék. Borvidékké válása az itteni domborzat
aszimmetriájára vezethető vissza.
Ha már minőségről esett szó, ne
feledkezzünk meg a vidék kőzettani

felépítéséről, talajtani adottságairól
sem. Az amúgy vízszinteshez közeli
településű, sűrűn váltakozó, különböző szemcsézettségű és változatos,
gazdag ásványi összetételű kőzetrétegek e meredek domboldalokon
mind felszínközelbe kerülnek. Mállástermékük s a rajta képződött
talaj változatos ásványi anyaga
igencsak fokozza az itt termesztett
szőlő s a belőle készült borok minőségét. Mi más, ha nem ez adja meg
a Küküllő mente borainak párját ritkító különleges, zamatát, erejét?
Az április 29-i XVIII. Erdélyi
Szőlőhegyek Borversenyhez hasonló megmérettetések remélhetőleg hozzájárulnak/ hozzájárulhatnak
idővel a Küküllő menti borvidék
nemes nedűinek világszerte ismertté válásához is. Ne tekintse ezt
senki valamilyen lokálpatrióta túlzott elvárásának. Néhány évvel ezelőtt a messzi Izlandon tanúja
voltam egy, a világ minden tájáról
összesereglett tudós társaságban,
amikor a Kis-Küküllő menti Zsidveről vitt fehérleányka és tramini
boromat a francia, spanyol és olasz
borokkal egyenrangúnak tartották,
de voltak, akik még azok elé rangsorolták. Márpedig a csaknem
ötven országból származó minden
résztvevő, a találkozót szervezők
felkérésére, vitte magával hazája
háromféle borát Új-Zélandtól Kaliforniáig, Dél-Afrikától Németországig.
Igaz, nem szakmai
borversenyen történt mindez, csupán csak egyszerű, ám világot járt
„amatőrök” társaságában.
Bocsáttassék meg nekem, ha írásom itt-ott némi lokálpatriotizmusról árulkodik, de nem tagadhatom
meg Küküllő mentiségemet.

„Nem kötelező”, hogy minisztercserére vonatkozó javaslatokkal záruljon a kormány
féléves munkájának júniusi kiértékelése, nyilatkozta Besztercén Liviu Dragnea, a
Szociáldemokrata Párt (PSD)
elnöke.

Leváltotta a parlament
a biztosítási piacokat felügyelő
hatóság elnökét

Küküllő mente, a domborzat szülte borvidék

érkeznek/érkezhetnek merőlegesen. Még a június 21-i nyári napforduló déli óráiban, amikor a Nap
legmagasabban van a látóhatár felett, sugarai akkor is ferdén érkeznek a vízszintes felületekre.
Egy-egy sugárnyaláb így nagyobb
területen oszlik meg, mintha merőlegesen érintené a felszínt. Kevesebb hőenergia jut az egységnyi
(pl. négyzetméterenkénti) területre,
gyengébb a felmelegedés,
gyakoriak az őszi és téli ködös hőmérsékleti inverziók. A híres Küküllő
menti borokat adó szőlőt nem ilyen
helyeken termesztik, hanem a déli,
délkeleti, délnyugati és nyugati kitettségű, kedvezőbb sugárzási viszonyokat
élvező,
jobban
felmelegedő domboldalak meredekebb, felső és középső, ködmentes,
sajátos helyi éghajlatú – topoklímájú – részein szüretelik. Ilyen
pedig sok található a Küküllők
mentén. Ezekről kerültek ki a sok
nemzetközi borversenyen aranyérmeket nyert, igen kellemes zamatú
fehérborok. Domborzat szülte borvidék a Küküllő mente. Különleges
domborzati sajátosságainak köszönheti létét. A Marosvásárhely –
Nyárádszereda – Erdőszentgyörgy
– Székelykeresztúr vonaltól lefelé a
nagyobb vízfolyások (Maros, Nyárád, a két Küküllő) kelet-nyugati
irányúak. Valamennyinek igen
szembetűnően aszimmetrikus a
völgye, ami abban nyilvánul meg,
hogy a jobb oldali, délre néző lejtőjük rövid és meredek. Déli órákban
– a lejtő meredeksége és alakja
(domború, homorú vagy egyenes)
szerint merőlegesen vagy csaknem
merőlegesen érintik a napsugarak.
Verőfényes helyeknek nevezi a köz-

nyelv. Velük ellentétben, a bal oldali, északra tekintők hosszan elnyúlóan lankásak, hűvösebb lejtők.
A fővölgyek aszimmetriája miatt
jelentősebb, hosszabb mellékpatakok, kevés kivételtől eltekintve,
csak bal oldalukon alakulhattak ki.
De e dél-észak irányba tartó patakok völgye is többségében aszimmetrikus: jobb oldali lejtőjük rövid
és meredek, a nyári délutánokon
csaknem merőlegesen érik a napsugarak; szőlőtermesztésre kiválóan alkalmasak, míg bal oldali,
keletre néző lejtőjük lankásan elnyúló, hűvösebb, akárcsak a fővölgyeknél.
A geológiai szerkezet következményeként kialakult domborzati
aszimmetria tette lehetővé a sík területekhez képest sokkal előnyösebb besugárzási viszonyokat
biztosító, jobban felmelegedő, me-
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Megvalósult Maros-parti álmok

Péterffy Árpád
Nagy örömömre szolgált és kellemes meglepetés volt számomra a Soós Árpád által
összeállított és mostanság megjelent könyv a
marosvásárhelyi vízilabdasport történetéről.
A vízipóló márkajele a svédcsavar, ezúttal viszont egy ide illő svéd kifejezéssel szeretnék
élni a könyvben való szereplésemet illetően:
„Mit keres a macska a hermelinek között?”
A legjobb indulattal sem lehet engem azzal
vádolni, hogy vízipólós voltam, legfeljebb
azt lehet állítani, hogy mint rosszul úszó „álló
bekk”, kb. fél tucat vízilabdameccsen a vásárhelyi Akarat ifjúsági csapat színeiben ugrottam vízbe 1954 nyarán. Akkor készült a
könyv 22. oldalán látható csapatkép, melyen
a 3. sz. sapkát viseltem Soós Jancsi (5-ös
sapka) osztálytársam és szeretett barátom hívására, valamint másik osztálytársam és barátom, Bordy Jani pólós sikerein
fellelkesülve. 1953 telén kezdtem Andor bácsinál a vízipólós edzéseket az egyetem alagsorában lévő parányi fedett medencében,
amelyre inkább illik a „kacsaúsztató” megnevezés.
A szerzőnek teljes mértékben igaza van,
amikor az edzők jelentőségét méltatja,
ugyanis a gát feletti cementlapoknál önképzéssel szerzett, hibásan beidegződött úszótechnikámon, pocsék lábmunkámon még
Andor bácsi hozzáértése és megértő türelme
sem javított sokat. Ezért korlátozódott vízipólós pályafutásom az 1954 nyarán Lugoson
megrendezett ifibajnokságra, ahol a legjobb
teljesítményem szerintem az volt, hogy nem
fulladtam a medencébe. Pedig az ellenfél
centerei megpróbálkoztak ezzel, de sikerült
megúsznom meglehetősen sok uszodai korty
árán a köztünk feszülő érdekellentétek miatt.
Lugoson igen kellemesen teltek a napok a
csinos úszóleányoknak köszönhetően, csak
azok a kívül-belül nedves meccsek ne lettek
volna! Nem kellett nagy zseninek lennem,
hogy ráérezzek, nem ez a sikeres műfajom.
Visszatérve Vásárhelyre, a pólósapkát végleg
a szegre akasztottam, és jobbnak láttam más
sporttal próbálkozni.
Időközben elkezdtem készülni az egyetemi felvételire, ami egyből sikerült. A választás egyszerű volt, hiszen az orvosi
egyetem szomszédjaként szinte mindennap
ott találkoztam a játszópajtásokkal, „az egyetemi campus” volt a második otthonom. Szerettem sportolni, és az egyetemi évek idején
atletizáltam, jégkorongoztam, fociztam és
kosaraztam. Az orvosi oklevél megszerzése
után (1960) abbahagytam a versenyszerű
sportolást, mely nem bővelkedett különösebb
sikerekben, de jelentősen elősegítette a harmonikus szellemi és testi fejlődésemet. Ez
nyújtott biztos alapot, hogy fél évszázadon át
valóra váltsam ifjúkori vásárhelyi álmomat,
és sikeres gyógyító klinikus, sebészorvos,
majd szívsebészprofesszor lettem. Szerencsére nem önképzéssel, mivel kiváló „edzőim”, tanítómestereim voltak idehaza és
külhonban is, a nagybányai főnököm kivételével. A rossz beidegződés elkerülése érdekében 1968 nyarán, megunva a „vörös
paradicsomot”, két Nicut is otthagytam Szent
Pál módján. Az egyik Nicolae R., a nagybányai képzetlen főorvosom, a másik a legfőbb
„góré”, Nicolae C. volt. Szabad emberként
kezembe vettem életem irányítását, és képességeimet a számomra legmegfelelőbb pályán
kamatoztattam.
Bordy Janit és Soós Jancsit második elemista koromban ismertem meg, miután szüleim beírattak a Református Kollégiumba, és
így lettünk osztálytársak egészen az 1954. évi
érettségi vizsgáig. Ekkor szétváltak útjaink.
Soós Jancsi meg jómagam az egyetemi továbbtanulást választottuk, és sikeres felvételi
után egyetemi hallgatók lettünk. Soós Jancsi
a kolozsvári egyetemen gyógypedagógus tanári diplomát szerzett és visszatért szülővárosába, ahol egy gyógypedagógiai iskola
tanára, majd nyugdíjazásáig igazgatója volt.
Családot alapított (két gyermek, egy unoka),
rendbe hozta és beköltözött a Sörház utcai
szülőházába. Jancsi az egyetemi évei idején
versenyszerűen vízilabdázott és jéghokizott
kolozsvári csapatokban. Vásárhelyre való
visszatérése után még néhány évig korongozott, majd azzal is felhagyott, és ifjúsági csapatoknál edzősködött (jégkorong, úszás) a
tanári hivatása mellett.
Bordy Jani továbbtanulási terveit halasztotta a vízilabdáért, hiszen őt az Isten is pólósnak teremtette. Egyaránt volt villámgyors
fejben és testben, főleg az akciók elején szerezve be a sikerhez szükséges előnyt az el-

karosszékben. Ezt látszik bizonyítani, hogy a
koholt vádak alapján elítélt és börtönbe zárt
Csőgör Lajost, az intézet első rektorát ártatlenfél izomkolosszusaival szemben. Ha meg- lannak nyilvánítva szabadon bocsátják egy
nézzük a jelen könyv 37. oldalán lévő képet, évvel korábban (1955 május). A katedráját
látható, hogy Jani szinte egy fejjel alacso- visszakapta, a rektori megbízást viszont nem.
nyabb az amerikai csapattársainál. Rendkí- Bordy Jani kérésének megoldhatósága melvüli játékintelligenciája társult a higanyszerű, lett szólt az is, hogy a vásárhelyi orvosképzés
meg- és felfoghatatlan gyorsasággal. Ennek kezdetekor több éven át a Voitec-féle engedköszönhetően már 16 éves korában beválo- mények alapján nem ragaszkodtak a tanulmágatták az ország felnőtt vízilabdaválogatott- nyi idő teljes hallgatásához, hanem csak a
jába. A fővárosba igazolt, ahol játéka szigorlatok sikerességéhez. Így az engedélyekibontakozott, megerősítve, illetve bebizto- zettek két naptári év alatt akár három tanulsítva helyét a nemzeti válogatottban. Szinte mányi évet is teljesíthettek. Továbbá Sztálin
elfelejtettem megemlítni a zsonglőröket meg- halála és a XX. szovjet pártkongresszust köszégyenítő, bravúros labdaérzékét és kezelé- vető politikai enyhülés talán ekkor a legkézsét. Alig 18 évesként már kiforrott nagy zelfoghatóbb.
tudású vízipólósként még az ellenfelei is elNem kizárt, hogy a Rektor Elvtárs elfelejtismerték és dicsérték. Soós Jancsi Szolnokon kezett arról, vagy nem óhajtott emlékezni,
találkozott a kétszeres olimpiai bajnok Boros hogy másfél évtizede „dél-erdélyi menekültOttó (Api) pólós kapussal, aki azt mondta Ja- ként” a kolozsvári Ferenc József Tudományniról, hogy hihetetlenül gyors volt és idege- egyetemtől jelentős támogatást nyert el.
sítő módon gyakran lett szabadon
Már akkor felismertem az előbb leírt öszmegjátszható. Egy évtizede találkoztam a há- szefüggéseket, helyzetet, és nagyon elszomoromszoros olimpiai bajnok Kárpáti Gyuriká- rított és feldühített, hogy egyik legkedvesebb
val, aki jól emlékezett rá, és dicsérő barátomat ekképpen véglegesen elveszítem,
szavakkal illette fél évszázad távlatából.
mert akkor annak tűnt. Csak Soós Jancsitól
Jani a válogatottal készült a melbourne-i kaptam néha hírfoszlányokat, de akkor ilyeolimpiára, de nem felejtette el gyermekkori nekről bölcsebb volt hallgatni, mint beszélni,
álmát: gyógyító orvos akar lenni. Ezért visz- mert a falnak is füle volt. Igen, hallgatnom
kellett (volna), de az ifjúi igazságérzés, meggondolatlanság mást
eredményezett. Udvariasan, az illendő tiszteletet megadva az akkori
rektoromat nyilvánosan hibáztattam, és felelősségre vontam Jani
barátunk szülőföldjének elhagyásáért. Közismert, hogy az ’56-os magyar forradalom a kommunizmus
bukásának kezdetét jelezte. Nem
véletlen, hogy a forradalom brutális
vérbe fojtása után világszerte, így
Erdélyben is az „észt ontó bontórontó” elvtársak rágódtak, megbeszéltek, magyaráztak, kivizsgáltak,
de elsősorban ködösítettek, mellébeszéltek. Valószínűleg hasonlók
miatt 1957 végén a rektor és az intézeti párttitkár összehívott egy diÉrettségi találkozó 1999-ben (Péterffy Árpád, Bordy János, Soós János) ákfórumot azzal a céllal, hogy a
részt vevő fiatalok nyilvánosan ítélszatért szülővárosába, és leigazolt a vásárhelyi jék el a magyarság példásan bátor szabadságHaladás (Progresul) csapatába, mely akkor az harcát. Meghallgatva négy-öt hasonlatos,
ország második legjobb csapata volt, hajszál- politikailag (az akkori) korrekt hozzászólást,
nyira a fővárosi katonacsapat (CCA) mögött. melyek megakadtak, gramofonlemezként isKettőjük rangadója mindig igazi „derbi” volt mételve a nemzeti önérzetemet sértő bárgyú
Vásárhelyen három-négy ezer lelkes szurko- szöveget, megunva ezt a megalázó szócséplóval, még a fákon is csüngtek a drukkerek. lést, szót kértem, és elmondtam Bordy János
Jelen voltam a könyvben Jani által leírt 1956- történetét, kihangsúlyozva, hogy az ő „haza
os bukaresti CCA elleni győztes mérkőzésen. nem térése” a vásárhelyi orvosira való be nem
A hangulata, atmoszférája valóban ’56-os kerülésének az eredménye, hangsúlyt adva a
volt, de úgy is lehet jellemezni, hogy „szere- jelen levő rektor segítségnyújtása elmaradálem első látásra” – mert aki akkor látott elő- sának. Ez a váratlan, alulról jövő bírálat vészször pólómeccset, az örökre eljegyezte magát jósló csendet váltott ki, még a levegő is szinte
ezzel a férfias sporttal. Vásárhelyen a fővá- megfagyott és a rektor megnémult. Az egyerosi CCA-mérkőzések különleges pikantéri- temi párttitkár, Horváth Miklós, a közegészáját a Fodor Berci – Novák Bubsi párharc ségtan professzora szólalt meg először nagyon
nyújtotta a nagyérdemű nézőseregnek. A röviden, de annál bölcsebben, fennhangon elközel kétméteres, lajhárosan hosszú karú fő- szavalta a Szózat utolsó négy verssorát:
városi gólgyáros Novák Bubsi középcsatárt
„A nagy világon e kivűl
a jóval szerényebb méretű „álló bekk” Fodor
Nincsen számodra hely;
Berci jó szorosan fogva próbálta a gólgyárÁldjon vagy verjen sors keze:
tásban megakadályozni. Néha igencsak öszItt élned, halnod kell.”
szefonódtak, és a víz alá buktak „submarint”
(Vörösmarthy Mihály)
játszani, de semmi nem látszott a zavaros
Ezzel – hál’ istennek – vége lett a diákfóMaros-vízben. A nem túl gyakran feltörő lég- rumnak, amit mindenki igyekezett gyorsan
buborékokból lehetett sejteni, hogy hol tar- elfeledni. Szerencsémre ez nem 1959-60-ban
tózkodnak. Majd egymást átölelve felszínre történt, amikor a vásárhelyi medikusok majöttek, és igyekeztek a heveny oxigénhiányu- gyar ’56-tal kapcsolatos „elvtelen” magatarkat pótolni. Ezt a felejthetetlen mutatványt tását torolták meg. Pl.: versek olvasása vagy
többször is bemutatták a mérkőzés folyamán. hallgatása (Vér folyik a pesti utcán) az orvosi
Bordy Jani 1956 kora őszén felvételizett az diploma átvételének 2-4 éves késését eredakkor csak magyar nyelven oktató helyi or- ményezhette.
vosi egyetemre. Medikus csapattársai, Both
Időközben Jani és három magyar csapatSándor, Rettegi Károly segítették a felkészü- társa csatlakozott az akkor haza nem térő malésben, de a borotvaéles eszű barátomnak gyar vízipólósokhoz, és részt vettek az
nem magyarázat, hanem idő és könyv kellett, 1957-es amerikai vízilabda show-turnén a kemert amit egyszer elolvasott vagy meghall- leti parttól a nyugatiig. Visszatérve San Frangatott, azt azonnal meg is tanulta. A felvételit ciscóba, Jani az álmai megvalósítása
közelről követtem, és szorítottam Janiért, aki- érdekében Teller Ede, magyar származású
nek jól sikerültek a vizsgái, de a „Rector atomfizikus, a hidrogénbomba atyja tanáMagnificus” Andrásofszky Tibor tehetséges csára megtanult angolul, majd beiratkozott a
idegsebész professzornak, aki teljesen a rek- Berkeley Egyetemre, ahol levizsgázott az ortori teendőkkel foglalkozott, valószínűleg az vosi tanulmányok elkezdéséhez szükséges elegysíkú parancsuralmi rendszer és a hatalom méleti tárgyakból (preklinikai), majd a
nektárja megzavarta józan paraszti gondol- klinikai, orvosi tanulmányait a még nevesebb
kodását, és kimondta a „gromikói nyet-et”. Stanford egyetemen fejezte be és vette kézbe
Sajnos nem ez volt a rektor utolsó és legrosz- az orvosi oklevelét. Végigjárva a szakképeszabb döntése a marosvásárhelyi magyar or- sítés lépcsőfokait, ortopéd osztályvezető fővosképzést illetően.
orvos lett a Kaiser-kórházak Redwood
Ha akkor Janit felveszik az orvosira né- Cityben lévő központjában. Orvosi mottója a
hány hónapos halasztással, majd támogató munkatársainak: „Úgy kezeljétek a betegeioktatással, az 1957-es őszi vizsgaidőszakban teket, mintha azok a család tagjai lennének!”
sikerrel leteszi az első év vizsgáit. Vélemé- Kívánatos is lenne, hogy minél több orvos
nyem szerint megtehette volna ezt Andrá- így viszonyuljon a hozzá forduló betegekhez!
sofszky, aki biztosan ült akkor a rektori
Bordy János Maros-parti álma Kaliforniá-
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ban, a Vörös-erdő városában (Redwood City)
valósult meg, ahogy levelében írja: „egy kis
székely fiúból amerikai vízilabdabajnok és
híres-neves csontsebész lett”. Mindezt saját
erőből, szellemi, testi képességeinek, akaratának, szorgalmának, kitartásának köszönhetően.
A szólás szerint minden sikeres férfi mellett van egy asszony. Így igaz! Jani mellett
már a kezdetektől ott volt Ellen, akit 1957ben ismert meg és 1959-ben vett feleségül.
Nagy örömömre szolgál, hogy Ellen asszonyt
megismertem. Ír bevándorlók leszármazottja,
istenhívő, családszerető és összetartó, rendszerető és megtartó, szorgalmas asszony, a
Bordy család állandóan ügyeletben lévő
ügyvezető igazgatója. Ellen asszonyt legtalálóbban a házasodni készülő székely fiú és
apja közti párbeszéd jellemzi. Áron bá’: nézd
fiam, majd ha leszel valaki, köszönd az aszszonynak, és ha senki sem leszel, azt is neki
köszönd! Erre az ifjú Áronka azt válaszolja:
könnyű volt apámnak, hisz ismerte anyámat.
Bizonyára nem volt könnyű még együtt
sem az Újvilágban, de becsületes, szorgalmas
munkával megvalósították a fiatalkori álmaikat. Az Úr megáldotta őket egy szerető családdal (három gyermek, hét unoka és egy
dédunoka) és valószínűleg már készülődnek
a gyémántlakodalmukra (2019).
Hármunk baráti viszontlátása (Jani, Jancsi,
meg én), jóval a vasfüggöny lebomlása után
a 45. érettségi találkozónkon, a vásárhelyi
Református Kollégiumban történt. Ezt követően jóval gyakrabban találkoztam Janival
Marosvásárhelyen, Debrecenben és egypárszor meglátogattam San Franciscóban is. Jancsival általában az osztálytalálkozókon és a
Bolyai-ünnepségeken szoktunk találkozni.
Mindketten nagyon reméljük, hagy idén tavasszal (nem kis mértékben ennek a könyvnek hatására) Jani hazalátogat, és újra
találkozunk.
Már ezért is érdemes volt ezt a könyvet
megírni és kiadni. Itt szeretném hálás köszönetemet és őszinte elismerésemet kifejezni
mindazoknak, aki hozzájárultak az írás megjelenéséhez. Továbbá tisztelettel szeretném
javasolni hasonló visszaemlékező kiadványok megírását és kiadását Marosvásárhely
50-60-70 évvel ezelőtti gazdag és sikeres
sportéletéről. Nagy szeretettel és érdeklődéssel várom a most 200 éve született magyar
költő géniusz szellemiségében fogant írások
megjelenését.
„Ha későn, ha csonkán, ha senkinek:
írjad!” (Arany János)
Post scriptumi elmélkedések:
– Ha a melbourne-i pólócsapat együtt
marad, akkor tagjai a következő olimpiákon
(Róma, Tokió, Mexikó város) éremesélyesként ugranak a medencébe.
– Ha Andrásofszky rektor 1956 őszén felveszi Bordy Janit az orvosira, és engedélyezi
a tanulmányainak halasztását az olimpián
való részvétel érdekében, akkor Jani hazatér
Erdélybe.
– A másik három csapattársának (Deutsch
Jazsi, Nagy (Pocó) Gábor, Hoszpodár Zoltán)
visszatérése sokkal összetettebb kérdés.
– Véleményem szerint a szovjet–román
csoport- (selejtező) mérkőzés (4-3) utolsó találata a sorsdöntő.
– Az utolsó percben 3-3 állásnál a román
játékos (B-a) 6-7 méterre a szovjet kaputól,
gólhelyzetben a vízre pattintva akarta a labdát a kapuba juttatni, de a fizika törvényei ezt
nem tették lehetővé.
– Az ideális pólós alkatú játékos (magas,
izmos) a vízből szinte a térdéig kiemelkedve,
kb. 2 méter magasságból a víztől megnehezült bőrgolyót a kritikusnál nagyobb szögben
lőtte a vízre, ezért a labda nem pattant meg,
nem kezdett kacsázni, hanem megállt a vízen.
– A szovjet ellentámadásnál a nagy bajuszú
grúz Miska nem kegyelmezett, és a végeredmény 4-3 lett a szovjetek javára 3-4 helyett.
– Szovjet vereség esetén nem kerülnek be
a hatos döntőbe, és akkor elmaradt volna a
„melbourne-i vérfürdő” címkével elhíresült
magyar–szovjet meccs (4-0), és a fiatal
román csapat még három győzelemmel felállhatott volna a dobogó harmadik fokára.
– Ha nincs magyar–szovjet pólómeccs, a
politika kevésbé hálózza be az olimpiát, jóval
több magyar olimpikon tér vissza hazájába.
– Valószínűleg az amerikai üzleti körök
nem szervezik meg a magyar vízilabdázókkal
az amerikai vízipóló-(show) turnét, és akkor
Bordy Jani és három csapattársa is visszatér
szülőföldjére.
No, de jól tudjuk, hogy a „ha” nem kap
szerepet a történelemben.
Jó szórakozást, kellemes emlékezést kíván
a szerző, Péterffy Árpád, a több mint 60 éve
elvetélt vásárhelyi vízipólós!
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Ha a jótevők összegyűlnek

(Folytatás az 1. oldalról)
Az idei vásár szervezői felvállalták, hogy támogatják a Maros Megyei Cukorbeteg Gyerekek és
Fiatalok Egyesületét az Igen, én is
képes vagyok rá elnevezésű projekt
népszerűsítésében. Rodica Molnar,
az egyesület vezetője elmondta, a
bukaresti Airinei család felvállalta,
hogy kerékpárral tekernek végig az
országon. A hölgy az első cukorbeteg személy, aki ilyen jellegű feladatra
vállalkozik
annak
érdekében, hogy bebizonyítsa, a
betegségük ellenére bármire képesek az érintettek. A terv szerint harminc nap alatt háromezer
kilométert fognak megtenni. Az
egyesület vezetője egy másik projektjükről is beszámolt, nemrég cukorbeteg fiatalok a Csukás
hegységben túráztak, és nyár végén
a Fogarasi-havasokba készülnek.
Ezzel is azt kívánják bebizonyítani,
hogy ha biztosítva van a szükséges
kezelés számukra, akár teljesítménysportot is űzhetnek a cukorbeteg fiatalok.
A fogyatékkal élő személyeket
felkaroló HIFA Egyesület sátránál
lehetőséget biztosítottak bárkinek,
hogy kis időre a kerekes székbe
kényszerült emberek bőrébe bújjon,
azaz kipróbálja a széket, továbbá ízés szagpróbával lehetett megtapasztalni, milyen az, amikor az ember
nem lát, csupán az érzékszerveire
hagyatkozhat.

Akik a Braille-írást szerették
volna megtapasztalni, azokat Bíró
Adrienn nemlátó várta, aki tiszteletre méltó bizonyítéka annak, hogy
így lehet teljes életet élni. A HIFA
sátránál ugyanakkor Szőcs Blanka
önkéntes tájékoztatta az érdeklődőket a HIFA-park projektről, amelylyel
védett
lakásokat
és
reszpiróközpontot létesítenének
azon fogyatékkal élő személyek
számára, akikről családjuk nem tud
már gondoskodni. A pókakeresztúri
telek megvan, az építkezéshez
szükséges összeget azonban pályázatok útján lehet csak előteremteni.
Az önkéntes elmondta, rövidesen
elkészül a http://www.hifapark.ro/
honlap, amelynek a célja, hogy népszerűsítse a projekt fontosságát, és
adományokat gyűjtsenek a kivitelezéshez.
A délelőtti órákban, amikor még
nem esett az eső, több helyszínen is
érdekes, interaktív és szórakoztató
gyerekprogramokkal várták a legkisebbeket, a többek között
a Caritas, a Talentum, az Alpha
Transilvana, Lurkó Kuckó, valamint a Creactivity Kids Klub sátránál is lehetett játszani, kézműveskedni.
A civil szervezetek vásárának jó
hangulatához az is hozzájárult,
hogy immár második alkalommal
utcazenéléssel színesítették a szemlét. Zömében fiatal tehetségek léptek fel a virágóra mellett, és akinek

Májusfa néptánctalálkozó Udvarfalván

elnyerte a tetszését a produkció, az
adományozhatott a szervezetek javára.
A helyhatóságok partnerekként
kellene kezeljék a civileket
Szintén az Együtt a közösségért
civil vásár keretében került sor csütörtökön a Marosvásárhelyi Rádió
stúdiótermében a civil kávézóra,
ahol a Maros megyei civil szervezetek képviselői a 15 éves közösségi jelenlétükről beszélgettek:
hogy honnan indultak, mit értek el
és milyen kihívásokkal szembesülnek folyamatosan. Mint elhangzott,

a civil szervezeteknek amellett,
hogy a közösségért dolgoznak, van
egy álmuk, az, hogy a helyi önkormányzatok a partnereikké váljanak.
Ami azért is nagyon fontos, mert
miközben számos feladatot vállalnak, folyamatosan az anyagi források hiányával kell szembesülniük.
Koreck Mária, a vásár főszervezője
szerint a megbeszélés egyik következtetése az volt, hogy fontos hálózatokat és nem intézményes
kereteket kialakítani a civil szervezetek működése terén, ez ugyanis
rugalmasságot jelent, és a szerveze-

tek függetlenségét erősítené. Minden hozzászóló kiemelte a partneri
kapcsolatok, az együttműködések
és a rendszeres tapasztalatcserék
fontosságát, hogy a szervezetek
meg tudjanak birkózni a mindennapi kihivásokkal. A résztvevők elhatározták,
hogy
rendszeres
találkozókra kerül majd sor, amelyeken pontról pontra foglalkozhatnak a felmerülő problémákkal,
illetve amelyeken továbbra is keresik majd annak módját, hogy a
helyhatóságokkal
szorosabban
együttműködjenek.

Túlcsorduló szívek tánca

Szombaton, május 13-án tartották Udvarfalván a Májusfa
néptánctalálkozót, amelyen
Maros és Hargita megyei néptánccsoportok és anyaországi
hagyományőrző együttes is
fellépett.

Szer Pálosy Piroska

A negyedik alkalommal szervezett Májusfa néptánctalálkozó s
zervezője a közigazgatásilag
Marosszentanna községhez tartozó
udvarfalvi Aranykalász néptánccsoport, amelyet a település Kicsikút
Egyesülete és helyi vállalkozók támogattak. Az eseményen kilenc
néptáncegyüttes vett részt, vendégmeghívott az anyaországi testvértelepülés,
Györköny
német
néptánccsoportja volt. A kitartó májusi eső „belezuhogott” a szervezők
ötletébe, a falu központjától a szabadtéri színpadig tartó ünnepi felvonulás
látványától
ezúttal
megfosztotta a jelenlévőket. A borongós, hűvösre forduló esős idő
azonban nem nyomta rá bélyegét
az együttestagok hangulatára, a viszontlátás örömével köszöntötték
egymást, életvidám bemutatkozásukat a helyi művelődési otthonban tartották meg, a jó hangulatú

együttlétet pedig táncházzal zárták.
„Ha a szíved csordultig telt,
akkor már nem beszélsz – hanem
énekelsz. És ha a szíved túlcsordul,
akkor már nem énekelsz – hanem
táncolsz”– köszöntötte alkalomhoz
illő idézettel a művelődési házat
zsúfolásig megtöltő táncosokat és
közönséget László Ildikó alpolgármester, aki egyben a szervező
Aranykalász néptánccsoport fáradozását méltatta. Örömét fejezte ki
amiatt, hogy negyedik alkalommal

A német csoport

is megszervezhették a
néphagyományukat
éltető tánccsoportok
találkozását, bemutatkozását és ismerkedését.
A
helyi
református lelkipásztor, Szabó Árpád áldásában arra kérte a
találkozó résztvevőit,
hogy vidámítsák fel a
közönséget a szomorkás, esős idő ellenére,
egy bibliai idézettel

Az Aranykalász táncegyüttes

Fotó: Nagy Tibor

élve: „aki mást felüdít, az maga is
felüdül”.
A közönség kedvencei – a picurkák
Mintegy vezényszóra üdítette fel
a zsúfolásig telt kultúrotthont az
első fellépő csoport, az udvarfalvi
óvodások előadása. A háromévesektől nagycsoportosokig terjedő
gyermeksereg korosztályukat meghazudtoló önbizalommal adta elő
népi gyermekjátékokkal tűzdelt előadását. Az őket követő gyermekegyüttesek
és
pedagógusaik
munkáját is elismerés illeti, nemkülönben a felnőttcsoportok profizmusát, helyszűkében nehéz volna
mindeniket méltatni. De az a huszonhat óvodás – akik közül egye-

seken a pelenkát a szépen keményített tenyérnyi magyar népviselet rejtette csak el, de nem hiányzott az
alkalomhoz illő parányi fekete vagy
fehér lakkcipő és fehér harisnya
sem az arasznyi hurkákról – mosolygó napsütést varázsolt a terembe odaadásukkal, szívből és tele
torokból énekelt népi gyermekdalaikkal. Amint a három óvónő –
Kónya Sebe Emőke, Domahidi Melinda és Kelemen Ilona – kérdésünkre
kifejtette,
erre
a
néptáncfesztiválra kimondottan
nem kellett készülniük. Azokat a
népi gyermekjátékokat mutatták be
a színpadon, amelyeket az óvodai
program keretében naponta eljátszanak. „Ezekkel a gyermekjátékokkal a mozgékonyabb gyerekek
figyelmét is le lehet kötni, és a legtöbb tevékenységbe bevisszük az
éneklést. Tele van az életünk énekkel” – nyilatkozták a megszólított
óvónők.
Böndör Tibortól, a Tolna megyei
Györkönyből érkezett Glöckner
János Német Nemzetiségi Tánccsoport vezetőjétől megtudtuk, hogy
húsz éve alakult hagyományőrző
csoportjuk sváb és német táncokat
ad elő. A tizenöt fős néptánccsoport
a legváltozatosabb korosztályokból
tevődik össze, vannak tizennégy
évesek, de idősek is, akik továbbadják hagyományaikat az ifjaknak. A
fiatalabb nemzedék sem ódzkodik a

néptánctól, nyolc-tizenkét évesek is
csatlakoznak, esetenként az anya a
fiával táncol. A tánccsoportot a
Györkönyi Hagyományőrző Egyesület működteti, ugyanakkor a
német kisebbségi önkormányzat is
támogatja tevékenységüket, melynek célja a német identitás megőrzése.
A házigazda Aranykalász néptánccsoport vezetője, Mezei Károly
elmondta, hogy a tíz párból álló udvarfalvi néptánccsoport hat éve alakult, a tagok önerőből tartják fenn.
A Májusfa néptánctalálkozót saját
és a lelkes helyi vállalkozók anyagi
támogatásával sikerült megrendezni. Hangsúlyozta a hasonló
találkozások fontosságát a hagyományőrzés terén, azt, hogy ismerkedhetnek és egymás táncait,
kultúráját is megismerhetik a csoportok. Demeter József, a helyi
tánccsoport tagja kiemelte, hogy a
Májusfa néptáncfesztivál névválasztása nem véletlen, a tavasz hírnökeként döntöttek e jelképes név
mellett. A néptánccsoport tagjai
negyven-ötven éves házaspárok,
meghívott oktatóktól sajátítják el a
különböző tájegységek táncrendjét.
A településen nincs hagyománya a
májusfaállításnak, de a szabadtéri
színpad elé felállították a természet
újjászületését jelképező májusfát,
az ifjúság Európa-szerte ismert
szimbolikus kellékét.
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Teljesen megérdemelt
hazai siker

Szabó Antal-Loránd
A harmadik labdarúgóvonal V.
csoportjának 27., hétközi játéknapján a hegedűk városában a középmezőnyben tanyázó együttesek
csaptak össze: Szászrégeni Avântul
– Dési Unirea 1-0.
Noha az első félidő zöme Avântul-mezőnyfölényben
zajlott,
mindez nem eredményezett említésre méltó gólszerzési lehetőségeket. A mérkőzés első felvonása
nagyon gyenge színvonalú volt! A
csapatok leginkább a középpálya és
a büntetőterület között küzdöttek a
pöttyösért, s néhány távoli lövéssel
próbálták bevenni az ellenfél kapuját. Így tett a 10. percben a vendégek játékosa, Plăian, ám kísérlete
sikertelennek bizonyult. A túloldalon, a 16. percben M. Pop veszélyesen ívelt be a jobb szélről, ám a
játékszer nem talált hazai labdarúgóra Székely kapujának előterében.
Az első játékrész legnagyobb gólszerzési lehetőségét a désiek hagyták ki, a 22 percben: ekkor Ferhaoui
remek passza egyedül találta Dan
Blajt, aki mintegy 6 méterről lőtt,
de Husar kapuvédő remekül hárított. A szászrégeniek többet támadtak, irányították a játékot, ám
mindez csupán távoli lövésekben
nyilvánult meg, mint a 33. percben,
amikor Murar próbálkozása erőtlenre sikeredett. Aztán négy perccel
később Ferhaoui esetében ismétlődik a szituáció.
A második félidőben mintha kicserélték volna a házigazdákat: már
a kezdeti percekben látszott rajtuk
a határozottság és az elszántság.
Egyszóval a Lendület… lendületessé vált! A 47. percben Sîplăcan
16 méteres lövését a vendégek ka-

pusa magabiztosan hárította. A 61.
percben Feketics pontos bal oldali
beadását Murar mintegy 12 méterről küldte kapura, azonban a vendéhálóőre
kézilabdakapus
gek
módjára, hihetetlen reflexszel szögletre hárított. Az Avântul jó iramban
és ötletesen támadott, s a 71. percben Murar ismételten közel állt csavezető
góljának
pata
megszerzéséhez, ám a 25 méterről,
mesterien elvégzett szabadrúgását
Székely Loránd a léc alól szenzációsan szögletre tolta! Két perc elteltével azonban már a vendégek
kapusa is tehetetlennek bizonyult,
hiszen Merdariu mintegy 6 méterről, egy erős lövéssel a keresztléc
alá bombázott: 1-0. Ezt követően a
pályaválasztók remek támadójátéka
tovább folytatódott, s Stoica Vili tanítványai röpke két perc alatt két
említésre érdemleges gólhelyzetet is
kidolgoztak: a 74. percben Feketics
kecsegtető szögből, mintegy 12-13
méterről jóval fölé emelt, majd egy
perccel később Dézsi egyedül a kapussal, a büntetőterület vonaláról
négy-öt méterrel a bal kapufa mellé
lőtt! A vendégek időnként kitámadtak, ám az akcióik nem okoztak valódi gólveszélyt Husar kapujának
előterében. A találkozó 90+3. percében a házigazdák emberhátrányban
maradtak: ekkor Hasnaşt a középpálya tájékán elkövetett ütlegelésért állította ki a zsilvásárhelyi sípmester.
A szászrégeniek egy nagyon
gyatra, színtelen és íztelen első félidőt követően teljesen megérdemelt
győzelmet arattak. A találkozó
végén az eredményjelző csalóka
végeredményt mutatott, hiszen Székely Loránd bravúros védései nélkül a hazaiak sikere akár
háromgólos is lehetett volna.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga. V. csoport, 27. forduló: Szászrégeni Avântul –
Dési Unirea 1-0 (0-0)
Szászrégen, változékony időjárás, Avântul-pálya, mintegy 150
néző. Vezette: Liviu Bălăcescu ( Zsilvásárhely) – középen, Daniel
Popa ( Nagyenyed), Ion Glăvan (Vladimir) – partjelzők. Ellenőr:
Alexandru Gherghe (Fogaras), Fodor József (Székelyudvarhely).
Gólszerző: C. Merdariu (72.)
Szászrégeni Avântul: Husar – Gliga (88. Fülöp A.), Hasnaş, Merdariu, Sîplăcan, Murar (90+1. Moraru), Pop, Sbârcea, Truţa, Stavilă (70. Dézsi), Rus (58. Feketics).
Dési Unirea: Székely – Podină, Kovács, Kereki, Plăian, Itu (80.
Muntean), Blaj Alex., Giurgean, Ferhaoui (85. Papp), Blaj D., (65.
Bogdan), Suciu.

Eredményjelző
A 3. ligás labdarúgó-bajnokság V. csoportjának 27. fordulójában
a következő eredmények születtek: Lénárdfalva – Kolozsvári Sănătatea 0-1, Nemeszsuk – Zilah 1-0, Marosvásárhelyi ASA II – Sülelmed 0-0, Fugyivásárhely – Medgyesi Gaz Metan II 1-2, Radnót
– Beszterce 3-0 (játék nélkül), Szászrégeni Avântul 1-0.
A 28. forduló eredményei: Kolozsvári Sănătatea – Marosvásárhelyi ASA II 4-0, Zilah – Lénárdfalva 1-1, Nagyszeben – Nemeszsuk
2-2, Pusztadaróc – Fugyivásárhely 2-0, Beszterce – Kudzsír 0-3 (játék
nélkül), Dés – Radnót 3-2, Sülelmed – Szászrégeni Avântul 1-1.
1. Nagyszeben 26
2. Kudzsír
25
3. Sănătatea
26
4. Nemeszsuk 26
5. Lénárdfalva 26
6. Gaz Metan II 26
7. Zilah
26
8. Avântul
26
9. Dés
26
10. Sülelmed
26
11. ASA II
26
12. Radnót
26
13. Fugyivásárhely 26
14. Lénárdfalva 26
15. Beszterce
27

20
16
14
14
13
13
14
12
9
8
8
8
5
5
2

Ranglista
3
3
7
5
8
7
4
4
8
8
3
2
2
2
2

3
6
5
7
5
6
8
10
9
10
15
16
19
19
23

61-21
57-24
39-20
52-25
45-28
56-40
35-22
37-29
40-34
37-44
31-55
43-62
26-52
25-60
13-81

63
51
49
47
47
46
46
40
35
32
27
26
17
17
8
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Az agónia újabb állomásához
érkezett
a
Marosvásárhelyi ASA
labdarúgó-csapata: ma este
6 órától az FC Botoşani-t
fogadja a Sziget utcában. A
múlt héten felvázoltuk azt
a tudományos-fantasztikus
változatot, amely a bennmaradást jelenthetné a csaennek
a
patnak,
valóságalapjában azonban
már a klubnál sem hisznek. Deklaratív szinten
ugyan még mindig állítják,
hogy addig, amíg matematikai esély létezik, küzdeni
fognak, és nem adják fel,
most először azonban elis- Nehéz értelmezni az ASA-s vezetők – Cristian Chertes klubigazgató (b) és Ionel Ganea vezetőedző –
merték, hogy erre nagyon nyilatkozatait. Fotó: Nagy Tibor
kevés az esély.
Cristian Chertes vezérigazgató a kaphatják a támogatást a polgár- 18 órától: ASA–FC Botoşani a Sziget utcában, és még ha győz is a
klub pénteki sajtótájékoztatóján el- mesteri a hivataltól.
Mindehhez csak annyit tehetünk csapat, lehet tovább álmodozni,
mondta: a vezetőségi ülésen az a
határozat született, hogy a folyta- hozzá, amit a vak is mondott abban számolgatni és fejet csóválni.
tásban egyre inkább a klub kereté- a bizonyos szólásban. Addig is ma (Drukker)
ből származó fiatal játékosokat
A Viitorul a bajnok,
építsenek be a csapatba, és – idéza
FCSB
a
Sportdöntőbírósághoz
fordul
zük a szavait – „amennyiben a legÚjra
lemaradt
a
román
bajnoki
címről
az
immár
FCSB-vé átrosszabb
bekövetkezik,
és
kiesünk”, akkor készen álljon nevezett, korábban Steaua FC néven ismert futballcsapat. Ezúttal
annak a keretnek a váza, amellyel a Konstancai Viitorul happolta el az aranyat a fővárosiaktól, miegy éven belül szeretnének vissza- után az utolsó fordulóban, szombat este 1-0-ra legyőzte a Kolozstérni az élvonalba. Nem titok, hogy vári CFR-t. Bár a bukarestiek 3-0-ra nyertek az USK Craiova
a csapat játékosaival is tárgyaltak, ellen, és ugyanannyi pontot gyűjtöttek, mint a tengerpartiak, az
a legtöbbnek ugyanis lejár a szer- egymás elleni eredmények (hazai pályán 3-1, a fővárosban 1-1) a
ződése az idény végén, és megkér- Hagi-csapatnak kedveztek, így ők végeztek az első helyen.
dezték őket, hogy ki az, aki
(A rájátszás 10. fordulójának további eredményei: Bukaresti
maradna a 2. ligában is.
Dinamo – Astra Giurgiu 1-1; alsóház: Medgyesi Gaz Metan – VoA sajtótájékoztatón az informá- luntari FC 4-1.)
ciók jelentős részét azonban csakis
A FCSB tulajdonosa, George Becali a szombat esti mérkőzés
a metakommunkáció útján sikerült után jelezte, a lausanne-i székhelyű Nemzetközi Sportdöntőbírómegtudni. Ionel Ganea vezetőedző sághoz fordul, ugyanis a szervezési szabályzat szerinte úgy renújságírói kérdésekre adott válaszadelkezik, hogy az egymás elleni eredmények összesítésekor az
inak ugyanis olyan hangsúlya volt,
egész idényt figyelembe venni, márpedig ha az alapszakaszra is
és olyan gesztikulálás kísérte ezetekintettel vannak, akkor a FCSB javára billen a mérleg nyelve.
ket, amelyek többet mondtak min„Veszíteni
tudni kell” – reagált erre mosolyogva a Viitorul tulajden szónál. Ezért roppant
donosa
és
edzője,
Gheorghe Hagi.
kockázatos vállalkozás lenne leA
konstancai
(ovidiui)
csapat a 25. klubcsapat, amely román
írni, hogy mit lehet kiolvasni a
bajnoki
címet
nyer.
Korábban
az ország 13 városa büszkélkedhesorok között, mert ezek nem hangtett
hasonló
sikerrel
–
Bukarest,
Temesvár, Ploieşti, Arad, Crazottak el. Mindenesetre, amikor a
iova,
Kolozsvár,
Piteşti,
Nagyvárad,
Brassó, Resicabánya,
fiatal játékosok pályára lépéséről
Urziceni,
Galac
és
Giurgiu.
A
Viitorul
így
dobrudzsaiként abszokérdezték a Botoşani elleni mecscsen, azt mondta, hogy a rendelke- lút első, ugyanakkor a tizedik nem bukaresti alakulat, amelynek
zésére álló legjobb keretet 1990 után sikerül elhódítania az aranyat az U Craiova, a Kolozshasználja majd, hozzátette, hogy vári CFR, az Unirea Urziceni, a Galaci Oţelul és az Astra Giurgiu
még mindig a bennmaradásért ját- után.
szanak, valamint azt is állította,
hogy jó hangulat uralkodik az öltözőben. Amikor arról kérdezték,
hogy marad-e Marosvásárhelyen,
ha kiesik a csapat, azt mondta,
hogy szívesen marad mindenhol,
ahol egy komoly projekt részese
lehet. Ha most mindehhez hozzáképzeljük egy tiltott tevékenységen
kapott
kamasz
gesztikulálástárát, teljesebb lehet
a kép.
A sajtó természetesen arra is kíváncsi volt, hogy milyen költségvetésből képzeli el a klub a
Ranglista
visszatérést az élvonalba. Cristian
Felsőház
Chertes elmondta: ebben az évben 1. Viitorul
10
5
3
2
12-8
44
sem kaptak egyetlen fityinget sem 2. FCSB
10
6
2
2
15-7
44
10
5
4
1
15-8
40
a polgármesteri hivataltól, a költ- 3. Dinamo
10
3
2
5
8-14
33
ségeket magánszponzorok állták, 4. CFR
10
2
3
5
8-14
31
illetve a televíziós jogdíjakból gaz- 5. Craiova
10
1
2
7
10-17 27
dálkodtak. Arra viszont nem kap- 6. Astra
tunk választ, hogy most, hogy a
Alsóház
tévés jogdíjak is kiesnek a jöve1.
Jászvásár
9
5
4
0
11-2
34
delmi források közül, hogyan lehet
2.
Medgyes
10
3
5
2
12-8
34
feljutási költségvetést előterem3.
Voluntari
10
4
3
3
13-14
30
teni. Pontosabban elhangzott, hogy
4.
Botoşani
9
2
5
2
10-7
27
május végére várják az átszerve5. Poli ACS
9
4
3
2
9-6
22
zési terv bírósági jóváhagyását (ezt
6. Chiajna
9
1
4
4
6-10
20
körülbelül egy éve folyamatosan
7. Pandurii
9
1
4
4
6-14
17
várják), és hallgatólagosan ebben 8. ASA
9
1
4
4
3-9
13
az is benne volt, hogy akkor meg-
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Győzelemmel búcsúzott
az Atlético, BL-döntős a Real

A Juventus keddi
sikere után szerdán a
címvédő Real Madrid
jutott a labdarúgó Bajnokok Ligája június 3án, Cardiffban sorra
kerülő fináléjába. Zinedine Zidane együttese az elődöntő
visszavágóján ugyan
2-1-re kikapott a városi rivális Atlético
Madrid otthonában, de
a párharc első felvonásán aratott magabiztos, 3-0-s sikerének
köszönhetően nem fenyegette veszély továbbjutását.
Ahogyan arra számítani lehetett, az Atlético
Madrid azonnal nekiesett ellenfelének, hiszen
kizárólag egy korai gól adhatott reményt azt
követően, hogy egy hete 3-0-ra kikapott a Santiago Bernabéu Stadionban. Be is jött, amiben
bízott az Atlético, hiszen Saúl Niguez már a 12.
percben megszerezte a vezetést. Ekkor még
higgadtnak tűntek a Real futballistái, három
perccel később azonban – amikor Varane felrúgta Torrest a tizenhatoson belül, a büntetőt
pedig Griezmann kis szerencsével a hálóba
lőtte – már korántsem voltak nyugodtak.
A kezdeti sokk után a folytatásban a Real
Madrid fokozatosan magára talált, és a félidő
hajrájában a továbbjutás szempontjából fontos
gólt szerzett: Isco találatának fő letéteményese
Karim Benzema volt, a francia csatár ugyanis
az alapvonalon három hazai védőn fűzte át
magát, mielőtt a labdát Kroos elé készítette. A
német lövését még elképesztő bravúrral védte
Oblak, a kipattanóra érkező Iscónak azonban
már könnyű dolga volt.
A szünet után már közel sem tudott ekkora
lendülettel futballozni az Atlético, ennek ellenére becsülettel harcolt, és több helyzetet is kialakított, de az eredmény már nem változott.
A Bajnokok Ligája történetében még nem

Isco góljával eldőlt a továbbjutás kérdése

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája-elődöntő, viszszavágó: Atlético Madrid (spanyol) – Real
Madrid (spanyol) 2-1 (2-1). Továbbjutott: a
Real Madrid, 4-2-es összesítéssel.
Madrid, Vicente Calderón Stadion, vezette:
Cakir (török).
Gólszerzők: Saúl Niguez (12.), Griezmann
(15.), illetve Isco (42.).
Sárga lap: Savic (6.), Godín (34.), Gabi
(37.), Correa (85.), illetve Danilo (4.),
Sergio Ramos (35.).
Atlético Madrid: Oblak – Giménez (57.
Thomas), Savic, Godín, Filipe Luís – Koke
(76. Correa), Gabi, Saúl Niguez, Carrasco –
Torres (56. Gameiro), Griezmann.
Real Madrid: Navas – Danilo, Sergio
Ramos, Varane, Marcelo – Kroos, Casemiro
(77. Lucas Vázquez), Modric – Ronaldo,
Isco (87. Morata), Benzema (76. Asensio).

volt címvédés, a Real Madrid az ötödik csapat,
amely eljutott ennek a lehetőségéig, korábban
az AC Milan (1994, 1995), az Ajax (1995,
1996), a Juventus (1996, 1997) és a Manchester United (2008, 2009) is elbukott a fináléban.

Jedd búcsúzott a Székely kupától

Gligor Róbert László

Nem tudta kihasználni a tapasztalat és a
hazai pálya előnyét Jedd a labdarúgó Székely kupa múlt heti fordulójában, így a
Marosvásárhelyi ASA nagyifjúsági csapata
játszhat a következő körben.
A kezdeti pillanatok tapogatózása után
a vendégek rá is ijesztettek a hazaiakra, az
üresen hagyott Bari a jeddi kapu keresztlécét találta el, ám két perc múlva a hazaiak megnyugtatták a nézőket, Csányi jobb
oldalon betört a tizenhatosra, és a hosszú
sarokba lőve megszerezte a vezetést (1-0).
Bő negyedóráig magabiztosan fociztak a
jeddiek, tapasztalt játékosaik alig engedték
át a középpályán a fiatal vendég játékosokat, de az elszánt, gyors vásárhelyi legénység mégis utat tört lassan magának: Dam
lövését megfogta Tálas, Neag sarokrúgását
Angyal a kapu fölé fejelte, Dam próbálkozása a kapufát találta el, a kipattanót Angyal kapu mellé küldte. A hazaiak sem
vesztették el a fejüket, a lesipuskás Hărăstăşan megszabadult a védőktől, de a kapu
fölé emelt.
Szünet után ugyanezzel a képpel kezdődött újra a játék, a vendégek részéről Angyal lőtt kapu fölé, a túloldalon Szilágyi
ívelt labdája az üresen maradt kapu mellett
esett le. A bátrabban kezdeményező vásárhelyi ifjaknak csakhamar sikerült is kiegyenlíteniük, Bari lövése kötött ki a jeddi
hálóban (1-1). A hazaiak alig ocsúdtak fel,
az ellenfél gyors indításokkal támadott tovább, és tíz perc múlva meg is szerezte a
vezetést, Neag szabadrúgását még hárítani
tudta a hazai védelem, de Kelemen rálövésénél már tehetetlen volt, a labda az alsó

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Székely kupa, 1. forduló:
Jedd FC – Marosvásárhelyi ASA (nagyifjúsági) 1-2 (1-0)
Jedd, községi pálya, 100 néző. Vezette:
Belényesi Csaba, Sabău Mircea, Nistor
Sergiu (mindhárman Dicsőszentmártonból).
Gólszerzők: Csányi (5.), illetve Bari
(62.), Kelemen (72.).
Sárga lap: Báltesz.
Jedd: Tálas – Ádám, Magyari H., Magyari N., Tálas, Ádám, Magyari H.,
Magyari N., Báltesz, Nagy Z., Szilágyi,
Orbán (67. Nagy R.), Hărăstăşan, Csányi (77. Bányai), Strete
ASA: Boros – Deák, Coroş, Arion, Iusan
(77. Anghelina), Bari (77. Cucuiet),
Sipos, Circa, Dam (60. Kelemen),
Neag, Angyal.
További eredmények a Székely kupa 1.
fordulójából: Marosvásárhelyi MSE –
Marosvásárhelyi Sportlíceum (nagyifjúsági) 0-5, Galambod – SzászrégeniGernyeszegi Sporting 3-4, Harasztkerék
– Bátos 7-0, Mezőzáh – Magyarsáros
0-1. Játék nélkül jutott tovább a Szászrégeni CSS L. Blaga Szakközépiskola
(nagyifjúsági).

sarokban kötött ki (1-2). A hajrában a hazaiak mindent bevetettek, de nem sikerült
tiszta helyzeteket kialakítaniuk, és ha
mégis, akkor sem tudták gólra váltani: Hărăstăşan beadását Bányainak közelről nem
sikerült bekanalaznia a vendégek kapujába, míg Magyari H. szabadrúgását Boros
elcsípte a kapufa tövében, így Lungu
Constantin fiatal együttese léphet pályára
a Székely kupa következő körében.

Európa-liga: a Manchester United
és az Ajax vívja a döntőt

Fotó: Gligor Róbert László

Lökdösődés Manchesterben: egy spanyol szabálytalanság után pofon is elcsattant, és hosszú időbe telt, mire megnyugodtak a kedélyek – a Celta mindazonáltal nem tudott döntetlennél jobb eredményt kiharcolni angliai riválisa
otthonában, így kiesett

A Manchester United és az Ajax Amsterdam jutott be csütörtökön a labdarúgó-Európaliga solnai döntőjébe.
A manchesteriek 1-0-s előnyük tudatában
kezdték a Celta Vigo elleni visszavágót, és
Marouane Fellaini gyors góljával a hazai viszszavágón is előnybe kerültek. Ezt követően
José Mourinho együttese nem is igazán erőltette a támadásokat, és mivel a spanyol csapat
hatástalanul támadott, nem kellett aggódnia a
továbbjutásért. Aztán a hajrában, öt perccel a
rendes játékidő vége előtt váratlanul gólt szerzett a Celta, majd a 87. percben kissé elszabadultak az indulatok. Egy spanyol
szabálytalanság után a játékosok lökdösődni
kezdtek, pofon is elcsattant, és hosszú időbe
telt, mire megnyugodtak a kedélyek. A játékvezető páros kiállítással zárta le az esetet. A
hosszú szünet után hat perc volt a hosszabbítás, amelyben egészen az utolsó másodpercekig veszélytelenül próbálkozott a Celta, a
lefújás előtt közvetlenül viszont óriási helyzetet hagyott ki, ami a Manchester fináléba kerülését jelentette.
Lyonban az első meccsen 4-1-re győztes
Ajax szerzett vezetést az első félidő közepén,
és úgy tűnt, ezzel le is zárta a párharcot, ám a
hazaiak a játékrész végén – Alexandre Lacazette duplájával – fordítottak. A fordulás után

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, elődöntő, visszavágók:
* Olympique Lyon (francia) – Ajax Amsterdam (holland) 3-1 (2-1). Továbbjutott az
Ajax, 5-4-es összesítéssel.
Gólszerzők: Lacazette (45., 45+1., az első
büntetőből), Ghezzal (81.), illetve Dolberg
(27.).
Kiállítva: Viergever (84., Ajax).
* Manchester United (angol) – Celta Vigo
(spanyol) 1-1 (1-0). Továbbjutott a Manchester, 2-1-es összesítéssel.
Gólszerzők: Fellaini (17.), illetve Roncaglia
(85.).
Kiállítva: Bailly (88.), illetve Roncaglia
(88.).

a Lyon ment előre, míg az Ajax kontrákból
nagy helyzeteket dolgozott ki, de egyik fél
sem talált kapuba, egészen a 81. percig, amikor Rachid Ghezzal megszerezte a Lyon harmadik gólját. Az Ajax nehéz helyzetbe jutott,
ráadásul néhány perccel később emberhátrányba is került, ám a franciák a lefújásig minden helyzetüket kihagyták, és a hollandok
jutottak tovább a párharcból.
Az EL fináléjának május 24-én a svédországi Solna ad majd otthont.

Labdarúgó-bajnoki eredmények
* 2. liga, 34. forduló: Bukaresti Juventus – Târgovişte 2-1, Brassó – Mioveni 0-0,
Călăraşi – Baloteşti 2-1, Afumaţi – Suceava 6-0, Nagyváradi Luceafărul – Brăila 41, Tatrang – Temesvári Politehnica ASU 3-0 (játék nélkül), Sepsiszentgyörgy – Râmnicu Vâlcea 3-0 (játék nélkül), Clinceni – Aradi UTA Öreg Hölgy 0-6. Ranglista: 1.
(már megnyerte a bajnokságot) Juventus 72, 2. UTA Öreg Hölgy 62, 3. Sepsiszentgyörgy 61, 4. Mioveni 58, 5. Brassó 55, 6. Târgovişte 51, 7. Călăraşi 47, 8. Brăila
46, 9. Szatmárnémeti 45, 10. Afumaţi 44, 11. Suceava 41, 12. Luceafărul 40, 13. Politehnica ASU 37, 14. Clinceni 34, 15. Baloteşti 30, 16. Resicabánya 21, 17. Râmnicu
Vâlcea 18, 18. Tatrang 1.
* 3. liga, I. csoport, 27. forduló: Râmnicu Sărat – Csíkszereda 0-3, Bákói SC –
Lieşti 3-2, Románvásár – Barcarozsnyó 2-0, Vaslui – Chişcani 1-5, Miroslava – Galaci Metalosport 2-1, Paşcani – Valea Mărului 1-2, Szászhermány – Székelyudvarhely
5-1; 28. forduló: Bákói Aerostar – Râmnicu Sărat 2-2, Barcarozsnyó – Bákói SC
3-0, Chişcani – Románvásár 2-4, Metalosport – Vaslui 4-0, Valea Mărului – Miroslava 1-1, Székelyudvarhely – Paşcani 2-1, Csíkszereda – Szászhermány 1-1. Az állás:
1. Csíkszereda 60 pont, 2. Szászhermány 59, 3. Miroslava 58, 4. Aerostar 42, 5. Románvásár 39, 6. Lieşti 37 (38-33), 7. Valea Mărului 37 (43-52), 8. Barcarozsnyó 35,
9. Râmnicu Sărat 33, 10. Metalosport 29 (25-37), 11. Vaslui 29 (37-54), 12. Székelyudvarhely 25, 13. Paşcani 22, 14. Chişcani 16, 15. Bákói SC -19.
* 4. liga, 26. forduló: Marosludas – Marosvásárhelyi Atletic 2-0, Marosvásárhelyi
Gaz Metan – Marosoroszfalu 0-6, Kutyfalva – Szováta 2-9, Náznánfalva – Marosvásárhelyi Juvenes 0-4, Erdőszentgyörgy – Marosvásárhelyi MSE 4-4, Nyárádtő –
Dános 5-1, Ákosfalva – Nyárádszereda 1-2. Nagysármás állt. Ranglista: 1. Marosoroszfalu 61 pont/24 mérkőzés, 2. Marosludas 55/24, 3. Juvenes 54/25, 4. MSE
48/24, 5. Szováta 42/24, 6. Nyárádszereda 42/24, 7. Atletic 33/24, 8. Erdőszentgyörgy
32/24, 9. Gaz Metan 29/24, 10. Nyárádtő 27/24, 11. Nagysármás 23/24, 12. Dános
22/24, 13. Kutyfalva 21/24 (34-67), 14. Náznánfalva 21/24 (22-71), 15. Ákosfalva
11/25.
* NB I., 31. forduló: Ferencváros – Debreceni VSC 0-0, Paks – Gyirmót 3-0, Diósgyőr – Mezőkövesd 2-2, Budapest Honvéd – MTK 2-1, Szombathelyi Haladás –
Vasas 2-2, Újpest – Videoton 0-3. Az állás: 1. Videoton 59 pont (61-26), 2. Honvéd
59 (49-28), 3. Ferencváros 49, 4. Vasas 48, 5. Paks 44, 6.Szombathely 43, 7. Újpest
39, 8.Debrecen 38, 9. Mezőkövesd 36 (35-51), 10. Diósgyőr 36 (38-55), 11. MTK
35, 12. Gyirmót 21.
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Újra találkoztak a sănătateások

Czimbalmos Ferenc Attila
Baráti találkozót rendezett a valamikori Sănătatea klub futballcsapatának vezetőedzője, Kanyaró
György az egykori megyei csapat
játékosai számára az együttes volt
játékosa, dr. Szász János segítségével. A május eleji összejövetelen
néhány óra leforgása alatt felelevenítették az alakulattal kapcsolatos
kellemes és kevésbé szép emlékeket, majd közös ebéden vettek
részt dr. Szász jóvoltából.
A találkozón jelen voltak: Emil
Nae, Cornel Cotta kapusok, valamint Pop Mircea, dr. Szász János,
dr. Fehér István, Trombitás Gyula,
Stroia László (a hajdani Stroia
Sándor edző fia), Kulcsár Károly,
Kiss Lajos, Karácsonyi József és
Vultur György. Hiányzott Opra
Vilmos, Gheorghe Iernean, Káli
Király István, Ioan Hîrsan és Marinel Corha, valamint az együttes
tagjai közt szerepelt Szilágyi
Csaba, a néhai Claudiu Evi, Csíki
Ferenc, Balázs Ferenc, Rosonczi
Dezső, Fazakas József és Czakó
János is.
A labdarúgóklub történetéről
röviden
A klub 1947-ben alakult, és története folyamán több név alatt szerepelt: Egyetemi Sportklub, IMF,
majd Medicina SK, ebből lett a Sănătatea. A klubnál az évek során
több szakosztály működött – vívó,
kosárlabda, röplabda, kézilabda,
asztalitenisz, súlyemelő, úszó,
teke, repülőmodellező, sí, atlétika,
íjász, torna, sakk és labdarúgó –,
amelyek közül a hetvenes évek közepén az egyik legsikeresebb
sportág megyei szinten a labdarúgás volt.

Mindig jó érzés találkozni a régi társakkal

Öngól miatt kiestek
a magyarok az U17-es
labdarúgó-Eb negyeddöntőjében

Kanyaró György emlékeket idéz fel, csapatképet nézegetve

Az 1976–1977-os idényben a
Sănătatea rekordnak számító, 1488-as gólaránnyal megnyerte a városi bajnokságot, majd az
osztályozó találkozók után feljutott
a megyei bajnokságba.
A megyeiben éveken át helytállt,
a hetvenes évek végén azonban
pénzhiány miatt megszűnt az
együttes, így Kanyaró György az
IRA együttesénél folytatta edzői
pályafutását.
A Sănătatea az AS Armatától
igazolt játékosokat
Mint Kanyaró György elmondta, labdarúgó-karrierének
végén, a hetvenes évek derekán a
Sănătateánál kezdett edzősködni,
annál az együttesnél, amely akkor
a városi bajnokságban szerepelt.
Abban az időszakban az AS Armata aranycsapatában már számos
tehetséges labdarúgó játszott, akik
a hetvenes években a klub legsikeresebb időszakának résztvevői lehettek, ugyanakkor a klub
korosztályos és ifjúsági csapatában

is sok jó futballista kergette a bőrt,
akik a nagy konkurencia miatt nem
lehettek tagjai a felnőttcsapatnak.
Így Kanyaró Bartha Ferenccel és
dr. Halmágyi Imrével, a klub akkori vezetőivel több labdarúgót a
Sănătateához irányított az AS Armatától, akik az együttes már meglévő, tapasztalt zsukásaival az
alakulat meghatározó játékosai lettek.
A Sănătatea az AS Armata
aranycsapatát is legyőzte
Kanyaró György elmondta, az
együttes a cukorgyári pályán és
néha Ligetben játszotta a hazai találkozóit, de szívesen emlékszik
vissza egy helyi barátságos mérkőzésre, amikor az akkori nagynevű,
UEFA-kupában is érdekelt AS Armatát is legyőzte a csapat. Az ASA
soraiban abban az időszakban többek közt Nágel, Unchiaş, Szöllősi,
Ispir, Pâslaru, Nagy Miki, Bölöni,
Both Gyuri, Hajnal és Fazakas is
szerepelt.
A jelenleg 75. életévében járó
Kanyaró György reméli, hogy még
hosszú ideig összehívhatja az
együttes volt labdarúgóit évente
egy-egy baráti találkozóra.
Kanyaró György
a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben
kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című
sportműsorának meghívottja
Kanyaró György. Az egykori
marosvásárhelyi futballistával
és labdarúgóedzővel Szucher
Ervin a Sănătatea focicsapatának megalakításáról és pályafutásáról beszélget.

A helyi asztaliteniszsport kiemelkedő rendezvénye Szászrégenben

gáztak! A szokásos lelkesedéssel és lendülettel, fáradtságot nem ismerve kitartóan iparkodtak annak érAz elmúlt hét végén immár kilencedik alkalommal dekében, hogy a szervezés ismételten színvonalas
rendezték meg a Dan Leorda asztalitenisz-emlékver- legyen – mindez elsöprő mértékben sikerült is.
senyt. A nagyszabású sporteseménynek a helyi IfjúEredményjelző
sági ligeti sportterem adott otthont. A 2008-ban,
A kimerítő, maratoni hosszúságú küzdelemsomindössze 47 éves korában elhunyt kiváló asztalite- rozatot követően, a három kategóriában a követniszező emléke előtt 180 sportoló tisztelgett. A hely- kező végső rangsorok alakultak ki:
béli asztaliteniszezők mellett többek között a
* elit kategória:
következő településekről érkeztek a versenyzők: MaI- IV. helyezettek: Gabriel Gogu (Kolozsvár),
rosvásárhely, Dicsőszentmárton, Kolozsvár, Dés, Dorel Nistor (Beszterce), Cosmin Pop (Torda),
Beszterce, Maroshévíz, Csíkszereda, Gyergyószent- Andreea Huduşan (Marosvásárhely)
V-VIII. helyezettek: Simon Csaba (Marosvámiklós, Parajd, Nagybánya, Máramarossziget, Bukasárhely), Andrei Hagatiş (Dornavátra), Victor
rest, Konstanca, Jászvásár és Karácsonkő.
Az emlékverseny szervezői ezúttal három kategó- Zidar (Szászrégen), Bauer Lajos (Marosvásárriában – elit, nyílt és amatőr – rendeztek megméret- hely)
* nyílt kategória:
tetést. A sportolók száma kategóriánként: 36, 48,
I-IV helyezettek: Bardócz Szilárd (Köpecbáilletve 96. A párharcok délelőtt 10 órakor kezdődtek,
és késő estig tartottak. A mérkőzések nem kevesebb nya, Kovászna), Dénes Ferenc (Parajd), Jánosi
mint 22 profi minőségű játékasztalnál zajlottak. A se- Attila (Marosvásárhely), Cristian Ciortescu
lejtező csoportok összecsapásait a főcsoportok pár- (Jászvásár)
V-VIII. helyezettek: Daniel Ciobanu (Balázsharcai követték, végül a küzdelmek egyenes kieséses
rendszerben zárultak. Ahogyan azt már évek óta meg- falva), Paul Nicolae (Bukarest), Vita István
Tiberiu Cămăraşiu (Kolozsvár)
szokhattuk, a színvonal ezúttal is kiemelkedő volt. (Szászrégen),
* amatőr kategória:
Ennél fogva izgalmas, fordulatokban és olykor dráI-IV. helyezettek: Gabriel Tipser (Segesvár),
mai pillanatokban bővelkedő, gyönyörű labdamene- Kántor Imre (Szászrégen), Ioan Negrean (Nagyteket láthattunk!
szeben), Kriszta Árpád (Kerelőszentpál)
A kiemelkedő eredményeket elért asztaliteniszezők
V-VIII helyezettek: Sipos Ferenc (Marosvásárokleveleket, serlegeket és érmeket vehettek át. A hely), Biró István (Szászrégen), Bartha István
nagyszabású emlékverseny szervezői: Kántor Imre- (Nagyajta), Cezara Boeriu (Marosvásárhely)
Zoltán, valamint Rareş Leorda ezúttal is jelesre vizs-
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A magyar csapat az egész Eb-n, így a törökök ellen is bizonyította, hogy felveszi a versenyt a
legjobb európai válogatottakkal. Fotó: mlsz.hu

A magyar válogatott öngóllal
1-0-ra kikapott a török csapattól
pénteken a Horvátországban zajló
U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság negyeddöntőjében.
A találkozó elején nagy fölényben futballozott a magyar válogatott, azonban ez helyzetekben nem
mutatkozott meg, inkább csak a mezőnyben birtokolta többet a labdát
Szélesi Zoltán együttese. A törökök
sokáig teljesen veszélytelenek voltak a kapura, azonban a félidő közepén a menteni igyekvő Csonka
András öngóljával megszerezték a
vezetést. A magyarok ezt követően
idegesen, sok szabálytalansággal
futballoztak, jól jött a csapatnak a
szünet.
A fordulást követően állandósult
a magyarok fölénye, de továbbra
sem tudtak komoly veszélyt kialakítani a török kapu előtt. Bő tíz
perccel a vége előtt Szélesi Zoltán
egy büntetőgyanús esetet kért számon a játékvezetőn, aki viszont a lelátóra száműzte a szakembert. Az
eredmény a hajrában sem változott,
így a törökök jutottak az elődöntőbe.
„A csapat az egész Eb-n, így a törökök ellen is bizonyította, hogy
felveszi a versenyt a legjobb európai válogatottakkal” – nyilatkozta

Szélesi Zoltán a találkozót követően. A szakvezető a Magyar Labhonlapjának
darúgó-szövetség
elmondta: a negyeddöntőben „kis
dolgok” döntöttek. Majd hozzátette:
nem szeretnének a vereségen „rágódni”, annál fontosabb számukra a
regeneráció, a csapat fizikai és mentális felkészítése, mert játszhatnak
az ötödik helyért.
Az európai szövetség, az UEFA
ti. a torna korábbi eredményei alapján állapította meg, hogy a negyeddöntő vesztesei közül melyik kettő
mérkőzhet egymással a torna ötödik
helyéért. A két csapat kijelöléséről
az Eb-csoportmeccsek eredményei
(helyezés, gólkülönbség, több lőtt
gól), a negyeddöntő eredménye
(pontszerzés, gólkülönbség, lőtt
gól), a sárga és piros lapok száma és
az UEFA-koefficiens döntött. Mivel
az angol és a német csapat is elődöntőbe jutott szombaton, így eldőlt, hogy a magyarok is pályára
léphetnek a helyosztón – erre egyébiránt a két csapat közül bármelyik
kvalifikációja esetén lehetőségük
nyílt volna. Szélesi Zoltán együttese
kedden 12 órától Zágrábban a francia csapattal találkozik, amelyet a
csoportküzdelmek nyitányán a magyarok 3-2-re legyőztek.

Eredményjelző
Labdarúgó U17-es labdarúgó Eb, negyeddöntő: Törökország –
Magyarország 1-0 (1-0)
Gólszerző: Csonka (20., öngól).
A negyeddöntő további eredményei: Spanyolország – Franciaország 3-1 (2-1), Anglia – Írország 1-0 (1-0), Németország – Hollandia
2-1 (0-1).
A keddi elődöntő párosításai: Törökország – Anglia (18.45),
Spanyolország – Németország (21.30).

RÖVIDEN

* Lewis Hamilton nyerte a Forma–1-es Spanyol Nagydíjat tegnap Barcelonában. A Mercedes brit pilótáját a német Sebastian Vettel követte a
dobogón a Ferrarival, a harmadik helyen az ausztrál Daniel Ricciardo
érkezett a Red Bullal.
* A Kolozsvári U és a Bukaresti Steaua CSM játssza a férfikosárlabda
Nemzeti Liga döntőjét. Az elődöntős párharcok utolsó eredményei: Nagyváradi CSM CSU – Kolozsvári U 69:59 és 85:76; Kolozsvári U – Nagyváradi CSM CSU 84:78; a párharc végeredménye: 3-2 a Kolozsvári U
javára; Bukaresti Steaua CSM – Nagyszebeni CSU 81:79 és 81:63; a párharc végeredménye: 3-1 a Steaua CSM javára.
* Három szezonon belül másodszor, története során hatodszor lett
angol bajnok a Chelsea labdarúgócsapata, amely a 37. forduló pénteki
játéknapján idegenben 1-0-ra legyőzte a West Bromwich Albiont, így behozhatatlan előnyre tett szert a második helyen álló Tottenhammel szemben.
* Sorozatban negyedszer nyerte meg a Benfica a portugál labdarúgóbajnokságot. A lisszaboni együttes szombat este a Vitoria Guimaraes
5-0-s legyőzésével behozhatatlan előnyre tett szert a második FC Portóval
szemben. A Benfica története 36. bajnoki címet szerezte.
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Külön zenei helyszínt kapnak
az erdélyi előadók a VIBE Fesztiválon

Új, erdélyi előadókkal bővül a július 6–9. között tartandó Maros-parti VIBE Fesztivál lineup-ja. A nemzetközi és magyarországi
előadók mellett az erdélyi zenekarok, producerek és DJ-k is hangsúlyos szerepet kapnak
a fesztiválon, ezt sugallja a bejelentett 26
hazai név.

A VIBE Fesztivál középpontjában az erdélyi magyar fiatalság áll, hogy a fesztivál találkozási pontot
nyújtson számukra. Épp ezért tartják fontosnak a szervezők, hogy felkarolják a hazai tehetségeket, számukra
fellépési lehetőséget biztosítva és a koncertkínálatot is
színesebbé varázsolva. Külön figyelmet fordítanak
arra, hogy a helyi zenekarok, elektronikus zenei alkotók, DJ-k helyet kaphassanak a fesztiválprogramban,
ezért egy külön helyszínt is beterveztek számukra, az
Alter Stage-et. Az erdélyi előadók nem végleges listája: Koszika & The HotShots, Moonfellas, Dreamland
Residents, Palma Hills, Mary Grace, The Pinwheels,
Vecker, sZempöl, Friday Rehab, No Sugar, Massive
Fluo, DJ Detour, Grid, DJ Shiver, Dj Jumbo and MC
Killamen, rgdn, Ruffie, Buff, Dodo, Vekt!, Ugly Astronaut, quidbop, Kvark, Lohn Jennon, Beast,
küb_beat. Közülük néhányan nem az Alter Stage-en,
hanem a nagyszínpadon vagy a kisszínpadon, illetve a
Party Arénában kapnak majd lehetőséget.
Az erdélyi együttesek közül többen a nagyszínpad
programját gazdagítják. A Koszika & The HotShots
sokszínű zenei világával varázsolja el a hallgatóit. Ők
egyúttal a multikulturalitás és interkulturalitás hírnökei
is, hiszen koncertjeiken minimum négy nyelven hangzanak el dalok, ráadásul szeretnek feldolgozásokat is

ADÁSVÉTEL
ELADÓ tűzifa: bükk, gyertyán, csere.
Tel. 0749-556-815. (956)
TŰZIFA eladó: bükk, gyertyán. Tel. 0747594-011. (956)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563062. (981)
TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(888-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920.
(888-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(888-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0740-383-071.
(978)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-946-913.
(956)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321,
0365/416-454. (635)

játszani. Az első VIBE Fesztivál zenei kínálatához
hozzátartozik a Moonfellas, Dreamland Residents,
Mary Grace, The Pinwheels, Vecker, Friday Rehab és
a No Sugar, de nem maradhat ki a sorból a Palma Hills
sem, akik – bár még Face Today néven – a Sziget Fesztiválon is felléptek. Az erdélyi együttesek sorát erősíti
az egyedi balkán-teatro-diszkó stílusú zenét játszó
sZempöl Offchestra. A sepsiszentgyörgyi banda játékos és különleges zenei kínálatát csak fokozza a vizuális effektusok sora, így nyújtva teljes koncertélményt
a fesztiválozóknak.
A bejelentett nemzetközi előadók (Borgore, Pendulum DJ Set & Verse) és magyarországi fellépők (Chris
Lawyer, Jumo Daddy, Sterbinszky) mellett a Party
Arénában hallgathatjuk majd a hazai Massive Fluo és
Grid beatjeit, de fellép DJ Detour és a már legtöbbek
által ismert DJ Shiver is.
Beast, Buff, Dj Jumbo & MC Killamen, Dodo,
küb_beat, Kvark, Lohn Jennon, quidbop, rgdn, Ruffie,
Ugly Astronaut és Vekt! lesznek az Alter Stage húzónevei. „Célunk, hogy fellépési lehetőséget biztosítsunk
azoknak az erdélyi előadóművészeknek, akik olyan
műfajokban alkotnak, amelyek manapság nem kapnak
elegendő figyelmet – mint például a drum & bass, breakbeat, UK garage, illetve a minőségi house és techno.
Itt olyan műfajokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, amelyekkel nem találkoznak nap mint nap, másrészt pedig egy bulizási helyszínt biztosíthatunk így
azok számára is, akik zeneileg nem a tömegízlést követik” – indokolta a fellépők kiválasztását Dobricza
Szabolcs, az Alter Stage menedzsere.
Gödri Csilla sajtófelelős, VIBE Fesztivál

A
MAROS
MEGYEI
SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSI
és
GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a
következő megüresedett állás betöltésére: SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐ –
egy állás a fogyatékkal élő felnőtt személyek komplex felmérési
osztályán.
Sajátos követelmények: érettségi diplomával igazolt középfokú
végzettség, minimum öt év szolgálati idő, számítógép-kezelési
tanfolyam vagy ECDL-tanúsítvány.
Az írásbeli vizsga 2017. június 7-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a
gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat május 26-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon.
(sz.-I)
SZÉKELY KAPU készítését vállalom.

Tel. 0753-407-238. (1025)

ELHALÁLOZÁS
Megtört szívvel tudatjuk, hogy

szeretett édesanyánk,
BARÓTHI

GABRIELLA-AURORA (Babi)

életének 65. évében megpihent.

Drága halottunk temetése május
16-án 13 órakor lesz a katolikus

temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

A gyászoló család. (1091-I)

Szünetel
a vízszolgáltatás

A marosvásárhelyi AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy hálózaton végzendő beruházási munkálatok
miatt május 16-án 8-14 óra között (változhat) szünetel az ivóvízszolgáltatás Nyárádtőn, Malomfalván, Vidrátszegen, Recsán, Kiscsergeden és Nagycsergeden.
Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alapjából társfinanszírozott Ivóvíz és szennyvíz-infrastruktúra kibővítése
és felújítása Maros megyében projekt részét képező, a marosvásárhelyi ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivattyúállomások,
vezetékek felújítására és kibővítésére vonatkozó kivitelezési szerződésbe vannak foglalva.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével a rendszerben a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas. Az okozott
kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.
Aquaserv Rt., Marosvásárhely

Megrendült lélekkel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa,
testvér, sógor, rokon, szomszéd
és jó barát,
ZAJZON MÁRTON
az IRA volt dolgozója
életének 71. évében május 12-én
hirtelen elhunyt. Temetése május
16-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Részvétfogadás 2017. május 15én du. 5 órától a Pax temetkezési
vállalat ravatalozójában (Papiu
Ilarian utca 10. szám).
A gyászoló család. (1496-I)
Fájó szívvel búcsúzom szeretett
testvéremtől,
ZAJZON MÁRTONTÓL.
Nyugodjál békében!
Józsi és családja. (1497-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett testvérünktől,
ZAJZON MÁRTONTÓL.
Nyugodjál békében!
Húga és nővére. (1495-I)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, após, nagyapa,
testvér, rokon és jó szomszéd,
BAKÓ GÁSPÁR
életének 76. esztendejében f.é.
május 14-én átadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2017. május
16-án, kedden 12 órakor lesz a
jobbágytelki katolikus temető ravatalozójából. Emlékét örökre
szívünkbe zárjuk.
Felesége, két lánya, azok családja és egyetlen imádott unokája. (–I)

Június 16-ig lehet pályázni
a 25. Bolyai Nyári Akadémia
továbbképzéseire

A május 8-án tartott sajtótájékoztatón hirdették meg az RMPSZ
idei, 25. Bolyai Nyári Akadémia
szekcióinak képzéseit. Burus-Siklódi Botond RMPSZ-elnök a jubiláló akadémia kezdeti időszakát
idézte. Elmondta, hogy 1992-ben
volt az első pedagógusfórum a homoródi gyermektáborban, majd azt
követte 1993-ban az első Bolyai
nevet viselő nyári akadémia. A társpedagógusszervezetek közül egy
évvel korábban a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alapította meg nyári továbbképzéssorozatát. A névválasztást a Bolyai
Tudományegyetem újraindításának
sikertelensége adta. A továbbképzések szekcióit és helyszíneit igyekeztek bővíteni, kiterjeszteni
Erdély fontosabb városaira, így
évről évre bővült a programkínálat,
valamint annak helyszínei. Az akadémia előadói, foglalkozásvezetői
hazai és magyarországi szakintézetek, egyetemek neves előadói voltak. Az első akadémiát 1993-ban
Szentegyházán tartották, a megnyitón beszédet mondott többek között
Lászlófy Pál, a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségének elnöke, Sántha Pál Vilmos Hargita
megyei tanácselnök, dr. Töttösy Istvánné, a magyar Művelődési és
Közoktatási Minisztérium főosztályvezetője, Murvai László, a
román tanügyminisztérium osztályvezetője, Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnöke,
Ivan Truter, a Romániai Nemzeti
Kisebbségek Tanácsának titkára és
Beder Tibor Hargita megyei főtanfelügyelő. A 25 év alatt a tanulásról,
tudásról és tudományról alkotott
kép megváltozott, ezért a tanulók
motivációi és attitűdje is folyamatosan változott. A BNYA szekcióinak foglalkozásait mindig egy
központi téma köré építették, a
téma választásával a pedagógusok
nevelési gyakorlatát és a pedagógiai szemléletváltást igyekeztek segíteni.
Ferencz S. Alpár, a BNYA programfelelőse az idei akadémia újdonságait, szekcióinak képzéseit
ismertette. Idén 25. alkalommal, a
nyári vakációban zajló akadémia
átfogó témaköre: Legyen játék a tanulás! Kiemelte, hogy a továbbképzés-sorozat átfogó témájával az
oktatási és nevelési folyamat gyermekközpontúságának szükségességét kívánják hangsúlyozni, ahol a
játék eszköz, módszer, jelképes
„kulcs” a gyermekhez, és amelyet a
tananyagcentrikus oktatási rendszer
ellehetetlenít.
A modern, globalizált és egyre
fokozottabban digitalizálódó világunkban fontos megtalálni azokat a
módszereket, lehetőségeket, pedagógiai eszközöket, amelyek révén
újra felfedezhetjük és erősíthetjük a
játék klasszikus és hagyományos
értelemben vett funkcióját, hasznosítva a digitális játék(os) pedagógia
új prespektívákat és lehetőségeket
ajánló eszközeit. A 25. BNYA-n lehetőség nyílik összekapcsolni a
klasszikust a hagyományossal, a
gyönyörűséget a hasznossággal, a
szabadtéri játékot a gamifikációval.
Az évfordulós BNYA szerkezeti
és szervezési felépítését a főtémából, vagyis a játék és játszás szabad
jellegéből inspirálódva szervezik

meg július 10–14. között. Az első
héten, A játék hete keretében négy
játékpedagógiai tematikus napi foglalkozást hirdetnek 200 pedagógus
részére. A játék hetét az akadémia
jubileumi ünnepi megnyitója indítja, amelyet július 10-én, hétfőn
10 órától tartanak a csíkszeredai
Apáczai Csere János Pedagógusok
Házában.
A megnyitón Játékalkalmazások
az iskolában címmel dr. Bús Imre
PhD – Pécsi Tudományegyetem,
Illyés Gyula Főiskolai Kar, Pedagógusképző Intézet; Élménypedagógia – kalandok és álmok címmel
Bányai Sándor, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense; Mese és játék címmel dr.
Kádár Annamária pszichológus,
egyetemi adjunktus, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi kirendeltségének vezetője;
Az adaptív oktatás digitális támogatásának lehetőségei címmel Borsos
Endre oktatási alkalmazásfejlesztő
előadásait hallhatják a résztvevők.
A következő négy témanap egyegy játékalapú pedagógiai eljárás,
módszer tematikájára lesz felépítve.
Az előzetesen beiratkozott pedagógusok 8 csoportba szerveződve
előbb a drámapedagógia, majd az
élménypedagógia, ezt követően a
digitális gamifikáció és végül a
népi gyermekjátékok tematikus
napi tevékenységeken vehetnek
részt.
A drámapedagógiai napon drámajátékokat, dramatizáló témafeldolgozásokat, színjátékokat stb.
terveznek Rusz Csilla drámapedagógus foglalkozásirányítóval. Az
élménypedagógiai napon Bányai
Sándor docens, élménypedagógus
irányításával szabadtéri játékokkal
való ismerkedés várható. A gamifikációs napon a digitális, játékos,
mobilapplikáció alapú oktatási, értékelési lehetőségekkel és eszközökkel ismerkedhetnek meg az
érdeklődők, amelynek szakirányitója Borsos Endre, mobilapplikációs alkalmazások fejlesztője.
Délután Stratégiai-taktikai társasjátékok az iskolában címmel
Papp Zoltán, a budapesti Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola nyugalmazott rajztanár módszertanát ismerheti meg a nagyérdemű. A három
tematikus nap estjét a Spektrum
Oktatási Központ támogatásával a
Pedamozi színesíti. A hét tevékenységét záró negyedik tematikus nap
a hagyományos népi gyermekjátékokról fog szólni, melynek foglalkozásirányítója Galaczi Hajnal
oktató, szakfelügyelő lesz. A tematikus napot és a játék hetét táncház
zárja.
A Bolyai Nyári Akadémia további szekcióinak előadói és foglalkozásvezetői idén is neves hazai és
magyarországi alap- és továbbképző intézmények oktatói, kutatói
lesznek. A július 9-29. között zajló
képzésekre RMPSZ-tagsággal rendelkező pedagógusok online
módon június 16-ig pályázhatnak.
A 13 szekció 16 csoportjának jegyzéke, a pályázati felhívás és egyéb
fontos információk a szövetség
honlapján, a www.rmpsz.ro oldalon
érhetők el. A nyári akadémia megvalósulását idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.
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Számlázó munkatársat alkalmazunk.
Feladatok:

– bejövő és kimenő számlák kezelése

– napi rendelések, szállítások számontartása
– számlák ellenőrzése, rendszerezése

Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.
Elvárások: számítógép-kezelési ismeretek, precíz
munkavégzés.

Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

RÉGI AJTÓK és ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS
HANGSZIGETELÉSÉT vállaljuk Németországban kifejlesztett
technológiával. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem igényel. Tel. 0721-255-006. (HN)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz karbantartó
SZEMÉLYZETET medencéhez, SZERELŐT, FESTŐT, FŰTŐT,
TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

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

ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI
MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet
a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.)
MAGYARORSZÁGI ÁLLATTARTÓ TELEPRE (200 marha)
állatgondozó telepvezetőt keresünk hosszú távra. Kiemelt bérezés,
lakhatás, gépjármű, illetve egyéb juttatás megegyezés szerint. Tel.
00-36-30-244-3417. (sz.-I)

FÉMBILINCS ÖSSZESZERELÉSÉVEL FOGLALKOZÓ
MAGÁNCÉG 25-55 év közötti személyeket alkalmaz 8 órás munkaprogramra a Marosvásárhely, Szabadi út 147. szám alatt levő műhelyébe. Érdeklődni a 0745-599-501, 0760-257-349-es
telefonszámon 8-17 óra között. Az önéletrajzokat az
erivan_ro@hotmail.com e-mail címre küldjék. (18879)

A Siletina Impex– Helyi
Közszállítási Vállalat Rt.

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére:

Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (attesztát)
– legalább két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a
végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók
be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz és szerződéssel betanít
DARUKEZELŐT, AUTÓSZERELŐT és AUTÓVILLAMOSSÁGSZERELŐT. Tel. 0741-676-919. (18883)

A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

ALKALMAZOK C+E kategóriás hajtásival rendelkező SOFŐRÖKET uniós munkára vonzó fizetéssel. Érdeklődni a 0748-335-863as telefonszámon. (1063-I)

A M&CO HR SERVICES sürgősen alkalmaz SZAKÁCSSEGÉDET. Te.: 0754-215-726. (-I)

7.
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