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A Nádas-patak medrébe zuhant

Tartálykocsi borult fel Nagykenden

Kevesebb gyógykezelési jegyre
számíthatnak
a nyugdíjasok

A kezelési jegyek számának csökkenése annak tudható be, hogy a költségvetés ugyanakkora maradt, mint
tavaly, viszont a szolgáltató szállodatulajdonosok emelték az árakat.

____________2.
A nyuszi
kis segédei

A húsvétvárás jegyében két helyszínen, a marosvásárhelyi várban, valamint a néprajzi múzeumban is igen
érdekes foglalkozások, kézművesműhelyek várták szombaton a legkisebbeket.

____________4.
Tízpercben csak
cigánykerekezve

Le sem tagadhatnák, hogy testvérek:
egyformán szőkék, kedvesek, mindketten a Dr. Bernády György Általános
Iskolába járnak, és hobbijuk, a ritmikus tánc is közös. Csak a mosolyuk
más.

Pénteken 18.30 óra körül Nagykenden,
a 13-as országúton egy gázolajszállító
tartálykocsi borult a Nádas-patak medrébe. Szombat délutánra a szakembereknek
sikerült
a
vészhelyzetet
elhárítani. A vízügyi hatóság gyors beavatkozásával remélhetőleg a Kis-Küküllő szennyezettsége minimális.

A Segesvár irányából érkező haszonjármű
hozzávetőleg 31.000 liter gázolajat szállított,
amikor a baleset bekövetkezett. A Bihar megyei
25 éves gépjárművezető a település bejáratánál,
egy kanyarban veszítette el a jármű fölötti uralmát, a baleset nyomán pedig enyhébb sérülése-

ket szenvedett. Őt a helybéliek menekítették ki
a vezetőfülkéből, azt követően pedig egy arra
járó mentőautó szállította a sürgősségire. A segesvári és balavásári tűzoltóalakulatok egységei
a helyszínen próbálták megállítani a szivárgást,
megakadályozni az esetleges robbanást. A megyei vízügyi hatóság tájékoztatása szerint a
jármű első rekeszéből kezdett szivárogni a gázolaj. Szombat hajnalban sikerült megállítani a
szivárgását, egy szakértői csoport pedig vízmintákat vett a baleset helyszínén, illetve a Nádaspatak és a Kis-Küküllő találkozásánál, hogy
laboratóriumi körülmények között megállapítsák a szennyezés mértékét, mely az első jelek

Fotó: ISU

szerint nem okozott pusztulást a halállományban.
Szombaton 10.15-16.20 óra között mindkét
irányban lezárták a forgalmat a baleset helyszínén, akárcsak a környék gázszolgáltatását, míg
az ötrekeszes üzemanyag-tartály tartalmát átfejtették. A készenléti felügyelőség tűzoltóalakulatai sikeresen befejezték a katasztrófa-elhárító
akciójukat és ugyanaznap kiemelték a tartálykocsit is – mondta el érdeklődésünkre Virag
Cristian, a Horea Vészhelyzeti Felügyelőség
szóvivője.
(Folytatás a 11. oldalon)

____________6.
Két marosvásárhelyi
gyereklabdarúgó
Brüsszelben
Két marosvásárhelyi ifjú labdarúgó is
részt vesz Brüsszelben a húsvéti hagyományos Brussels Football Europe
Cup elnevezési gyereklabdarúgó-tornán, amely Európa legnagyobb, 7-10
éves gyerekek számára rendezett tornája, és korosztályos Bajnokok Ligájának is nevezik.

____________7.

Liberális jóindulat

Bodolai Gyöngyi

Rosszindulatú, gúnyos nyilatkozattal ünnepelte a győzelmet a liberálisok megyei szervezete, miután a párt eredményesen támadta meg
az Alkotmánybíróságon a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai
Líceum létrehozására vonatkozó törvényt. Bár az iskolának még a
nevét sem képesek pontosan leírni (II. Rákóczi Ferenc Teológiai Líceumként emlegetik), az ilyen „apróságok” mit számítanak, amikor Ludovic Orbán pártelnök nyilatkozata szerint az alkotmánybírósági
óvással „Románia és a román nép nemzeti érdekeit” védik. Érdekes
módon egy fele magyar, fele román országos pártelnököt és egy szász
eredetű államfőt is találtak erre a célra, akik a leghathatósabban látják
el a nemzeti érdekvédelmet. Bár mindkettőjüknek volt dolga az igazságszolgáltatással, hiszen Ludovic Orbán elütött a járdán egy lányt,
és a baleset után elhagyta a tett színhelyét stb., az államfő pedig állítólag magánóráinak a jövedelméből vásárolta meg az egykori tulajdonosok által is visszaigényelt házat Szeben központjában stb.,
mindkettőjüket felmentették. Ezzel szemben Kolozsvár magyar alpolgármesterét, Horváth Annát, akit nemzetbiztonsági érdekekből figyelt
a SRI, az ajándékba kapott és adott 60 ingyenes koncertjegyért két év
és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték. No, nem a megadott időpontban, hanem titokban, az éjszaka leple alatt hozták meg
az ítéletet. El is ámulhatnánk a kolozsvári bírák rendkívüli ügybuzgalmán, hogy éjszaka is szorgosan munkálkodnak, azonban az igazi ok
láthatóan az lehetett, hogy nem mertek szembenézni az ítélethirdetésre
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 14 perckor,
lenyugszik
19 óra 42 perckor.
Az év 85. napja,
hátravan 280 nap.

Ma EMÁNUEL,
holnap HAJNALKA napja.
IDŐJÁRÁS

Borult égbolt
Hőmérséklet:
max. 110C
min. 30C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

21, 45, 28, 16, 23 + 4
31, 1, 17, 8, 7, 3

2, 39, 12, 36, 34, 20

NOROC PLUS: 7 9 8 2 8 6

SUPER NOROC: 9 4 6 4 3 7
NOROC: 6 5 7 0 4 8 3

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Kevesebb gyógykezelési jegyre számíthatnak a nyugdíjasok

Tavaly 6200-an részesültek kezelésben

rium és a gyógykezelési szolgáltatók
között a szerződéskötés, amely csak
április 15-e utánra várható.
– Országos viszonylatban a tavalyi
203 ezerhez képest idén csak 145 ezer
kezelési jegyet szerződtet az Országos
Nyugdíjpénztár. A kezelési jegyek számának csökkenése annak tudható be,
hogy a költségvetés ugyanakkora maradt, mint tavaly, viszont a szolgáltató
szállodatulajdonosok emelték az árakat, így ugyanabban a költségvetési
keretben kevesebb jegy szerződtethető
– mondta Neagoe Eugenia, a Maros
Mezey Sarolta
Megyei Nyugdíjpénztár igazgatója.
Országosan 50 ezer jeggyel kevesebb Év elején nem kelnek el a jegyek
– Azt kell tapasztanunk, hogy a
A két éve érvénybe lépett törvény
nehézkesebbé tette a közbeszerzést, nyugdíjasok inkább a nyári hónapokemiatt késik a munkaügyi miniszté- ban szeretnének gyógykezelésre

utazni. Pedig télen még jobbak a körülmények, mint nyáron. Ilyenkor jobb
a gyógykezelés minősége, nincs zsúfoltság, a kezelésekre több időt és
energiát fordítanak, a szállodák csendesebbek, nagyobb a tisztaság.
Gyógykezelésre a február–március–
április időszak is kitűnő. Sajnos, jegyeket kell visszaküldenünk, mert
nem keltek el. A március 21-én kezdődött turnusra 15 jegy maradt gazdátlanul. Aki valóban gyógykezelésre
szorul, annak ez az időszak is tökéletesen megfelelne – fogalmazott az
igazgató. A március 21-én kezdődött
turnusban a gyógyulni vágyók Május
1-re, Algyógyra, Kovásznára, Olăneşti-re utazhattak.
Maros megyében tavaly 6200-an
vették igénybe a gyógykezelési lehetőséget, idén
eddig 3100-an nyújtottak
be igénylést. A gyógykezelési jegyeket 19 szériában osztják ki az
igénylőknek az év folyamán. Nagyjából ugyanazok az üdülőtelepek és
gyógykezelési szolgáltatók szerepelnek a listán,
mint tavaly.
Azoknak, akik bizonyos jóvátételi speciális
törvények kedvezményezettjeiként ingyenes kezelési jegyre jogosultak,
a kezelési jegyek 15 százalékát különítik el.
A kezelési jegyek 16
napra szólnak, de a kezelés időtartama idén is 12
Fotó: Nagy Tibor (archív) nap.

Idén az Országos Nyugdíjpénztár összesen 204.416 kezelési
jegyet bocsát a nyugdíjasok és
alkalmazottak rendelkezésére.
Ezekből 59.527 jegy a nyugdíjpénztár saját tulajdonú kezelőbázisaiba szól, 203 ezerre
gyógykezelésre
szakosodott
szolgáltatókkal köt szerződést a
minisztérium. Maros megyéből
tavaly 6200-an kaptak gyógykezelést, idén már 3100 igénylést
iktattak.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Az RMGE húsvéti vására

A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros szervezete március 27-én húsvéti vásárt szervez Keresd a helyit! címmel Laposnya utca 23. szám alatti székházában.
A cél az ünnepre való hangolódás és készülődés megteremtése, továbbá, hogy a termelő személyesen találkozzon a vásárlóval, bemutassák és értékesítsék termékeiket,
kialakítva a közvetlen bizalomra épülő vásárlói kört.

Keresztúti ájtatosság

A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat március 26án, hétfőn 19 órára keresztúti ájtatosságra hívja az érdeklődőket a Színház téri ferences templomtorony mellé. A
keresztutat a máltaiakkal együttműködve a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumhoz csatolt katolikus osztályok, az Örökségünk őrei mozgalom Szem csapata szervezi – élő fal
között. Az érdeklődőket arra kérik, vigyenek magukkal egy
szál gyertyát.

Benczédi József filmje
a KZST-esten

A Kemény Zsigmond Társaság március 28-án, szerdán 18
órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban zajló összejövetelén Benczédi József A mecénás című filmjét mutatják be.
A film Kemény János életéről, munkásságáról, személyiségének kisugárzásáról nyújt hiteles képet. A kísérő szöveg
nagyrészt Gaál György munkája. Mindkét kolozsvári személyiség beszélgetőtársként lesz jelen a rendezvényen.

Az Eufónia pedagóguskórus
a minorita templomban

Március 28-án 18 órától a Páduai Szent Antal (minorita)
templomban (Köteles utca 4. szám) tartja az Eufónia pedagóguskórus húsvétra hangoló hangversenyét. A 2016
őszén alakult kórus hangversenyének programja főként a
különböző zenei korszakok egyházzenei alkotásait ötvözi
egybe a barokk muzsikától a kortárs jazz-zenéig. Zongorán közreműködik László Cristina, karnagy dr. Strausz
Imre-István.

Vokálszimfonikus hangverseny

Szintén március 28-án, szerdán este 7 órai kezdettel húsvéti vokálszimfonikus hangversenyre várják a klasszikus
zene kedvelőit a Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Mihail Agafiţa, Moldova Köztársaságból érkező karmester,
zongorán játszik Érdi Tamás magyarországi művész, énekel Diana Ţugui szoprán, Asineta Răducan alt, Tony Bardon tenor, Cristian Hodrea basszus, közreműködik a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara. Műsoron: Mozart – 23. Á-dúr zongoraverseny, KV 488, c-moll
Missa solemnis KV 139. A hangversenyre a 23-as számú
hangversenybérletek érvényesek.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Idén is jelen van a POSZT-on a Tompa Miklós Társulat!

Újra beválogatták a magyar
színházi szakma rangos seregszemléjére, a Pécsi Országos
Színházi Fesztivál (POSZT) versenyprogramjába a Tompa Miklós Társulat egy előadását:
Henrik Ibsen Hedda Gabler című
drámáját Keresztes Attila rendezésében.

A Kúnos László magyar fordítását
felhasználó színrevitel szereplői:
Bartha László Zsolt, Varga Andrea,
Kilyén Ilka, Kádár Noémi, Bíró József, Kádár L. Gellért és Biluska Annamária. Díszlettervező: Szőke
Zsuzsi; jelmeztervező: Bianca Imelda
Jeremias; zeneszerző: Boros Csaba;
rendező: Keresztes Attila.
A 2018. június 7. és 16. között zajló
18. POSZT versenyprogramjába az
idei válogatók – Regős János színpadi
szerző, szakíró, színész, rendező, a
Szkéné Színház igazgatója 1979 és
2010 között (és választott segítője,
Balog József, a MASZK egyesület elnöke), valamint Térey János író, költő,
drámaíró, műfordító (és választott segítője, Bazsányi Sándor, a Pázmány

Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkara
esztétika szakának megbízott tanszékvezetője) – a 2017. március 1. és 2018.
március 10. között bemutatott magyar
nyelvű színházi premierek közül hét
nagyszínházi és hét kamaraelőadást
választottak ki, amelyek a Pécsi Nemzeti Színház nagyszínpadán és kamaraszínházi
termében
kerülnek

RENDEZVÉNYEK

Szepessy Béla egyéni kiállítása

Március 26-án, ma 18 órakor nyílik meg Magyarország
egyik legsokoldalúbb grafikusa, a nyíregyházi Szepessy
Béla Tükör által homályosan című egyéni kiállítása a
Romániai Képzőművészek Szövetsége Marosvásárhelyi Fiókjának Art Nouveau Galériájában. Vásárhelyi kiállításán több évtizedes pályája meghatározó
sorozataiból, egyedi alkotásaiból mutat be reprezentatív

bemutatásra. A Hedda Gabler előadást
a marosvásárhelyi közönség legközelebb április 18-án, szerdán délután 5
órától láthatja a nagytermi stúdiótérben.
Információk a színház honlapján:
www.nemzetiszinhaz.ro és Facebook-oldalán: www.facebook.com/tompamiklos. (prtitkárság)

válogatást az alkotó, fa- és linómetszeteket, ecset- és
tusrajzokat, más grafikai eljárásokkal készült feketefehér munkákat, digitális technikákkal létrehozott kísérleti műveket.

Gézengúz gyermektáncház

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

Keresztények és muzulmánok együtt emlékeztek

Keresztények és muzulmánok
együtt emlékeztek vasárnap
Franciaországban a két nappal
korábbi dzsihadista merényletsorozat négy áldozatára, miközben
folytatódott a nyomozás annak kiderítésére, hogy a köztörvényes
bűncselekményekért korábban elítélt, marokkói születésű, radikalizálódott francia elkövetőnek
voltak-e tettestársai.

Az ország déli részén található Trebes
település katolikus templomában rendezett szentmisén megjelentek a város, a
rendőrség és a muzulmán közösség vezetői is, akik szombaton a szomszédos
Carcasonne mecsete előtt egyperces
csenddel emlékeztek az iszlamista támadás áldozataira.
A terrortámadás áldozatainak fényképével jelentek meg a vasárnapi napilapok.
Különösen annak a csendőrnek a halála
váltott ki mély érzelmeket, aki önként vállalta, hogy a támadóval marad az utolsó
túsz elengedéséig. A kommandósok akkor
indították meg a dzsihadista elleni akciót,

amikor az lelőtte a 45 éves alezredest. Arnaud Beltrame-ot – aki júniusban kötött
volna házasságot a helyi templomban –
egy későbbi időpontban nemzeti gyászszertartáson búcsúztatják, amiért „hősi halált halt a hazáért” – közölte szombat este
a francia elnöki hivatal.
Emmanuel Macron államfő a védelmi
tanács szombati ülésén a radikálisok
megfigyeléséért felelős szervek összehívását kérte abban a déli megyében, ahol
a pénteki terrortámadás történt, miután a
hatóságok azt állítják: az elkövetőt azért
tartották nyilván, mert gyanúsnak gondolták amiatt, hogy iszlamista oldalakat
látogatott 2014-ben az interneten, de arra
utaló jelek nem voltak, hogy ő maga is
radikális lett volna.
A nyomozók azt szeretnék megtudni,
hogy a 25 éves marokkói származású elkövető, Redouane Lakdim, aki 2004 óta
francia állampolgár, és aki azt állította,
hogy az Iszlám Állam terrorszervezethez
tartozik, hogyan és mikor lett radikális,
kik segítették, és tényleg kapcsolatban
állt-e a dzsihadista szervezettel. A Car-

casonne egyik lakótelepén található otthonában az Iszlám Államra utaló dokumentumokat és végrendeletet találtak a
házkutatás során.
Az elkövető péntek délelőtt az otthona
előtt először megállított egy gépkocsit,
rálőtt vezetőjére és portugál utasára,
egyikük meghalt. Ezután a carcassonne-i kaszárnya közelében kocogó rendőrökre lőtt – egyiküket megsebesítette a
vállán –, majd a közeli kisváros, Trebes
szupermarketjéhez hajtott, ahol túszokat
ejtett. Két embert megölt, majd a rendőrök közbelépésére a túszok többségét
elengedte. Arnaud Beltrame, a csendőrség 45 éves alezredese önként vállalta,
hogy a támadóval marad az utolsó túsz
elengedéséig.
Lakdim a hatóságok szerint magányos
elkövető volt, aki kisebb bűncselekmények miatt ismert volt a rendőrség előtt,
kapcsolata miatt 2016-ig megfigyelték,
de nem tudtak radikalizálódásáról. Pénteken őrizetbe vették 18 éves barátnőjét
és legjobb barátját, aki 17 éves, egyikük
sem iszlamista radikális.

Ország – világ
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Via Carpatia
gyorsforgalmi folyosó

A román–magyar határ melletti négy romániai megye
önkormányzata támogatja, hogy területükön megépüljön a Via Carpatia európai közlekedési folyosó,
miután az illetékesek pénteken erről megállapodást
írtak alá. Romániában még nincs pontosan megrajzolva az út nyomvonala, az illetékesek két lehetőséggel számolnak: vagy Szatmár megyén keresztül lép
be Romániába, vagy a Bihar megyei Borstól halad
majd Arad, Lugos, Karánsebes és Calafat irányába.
A gyorsforgalmi folyosó kiépítéséről szóló szándéknyilatkozatot hét és fél évvel ezelőtt Lengyelországban írták alá hét ország – a kezdeményező
Lengyelország, Litvánia, Szlovákia, Magyarország,
Románia, Bulgária és Görögország – képviselői.

Hallássérült fiút gázolt el
egy mentőautó

Traian Morar, a Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság
szóvivője arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy a mentőautó szirénázva haladt, a 14 éves
siketnéma fiú azonban nem vette észre a közeledő
autót, elindult a gyalogátjárón. A mentőautó nem tudott kitérni, elgázolta a fiút, az pedig a helyszínen
életét vesztette. A balesetet okozó mentőautó küldetésben volt: egy helikopterrel Kolozsvárra vitt újszülöttet kellett átvennie a kolozsvári repülőtérről.

Baleset és eltévedt turisták

A Fogarasi-havasokban balesetet szenvedett személy megmentésére a SMURD helikoptert küldött. A
Salvamont hegyimentő szolgálat tájékoztatása szerint a baleset Szombatfalva (Sâmbăta) közelében történt a Fogarasi-havasokban. A Bucsecs-hegységben
egy tizenegy tagú turistacsoport tévedt el vasárnap,
csendőrök indultak utánuk. A Prahova megyei csendőrség tájékoztatása szerint a felnőttekből álló csoport
snowboarddal indult el a szinajai drótkötélpályás felvonó 2000 méteren lévő megállójától a Peles-völgy
irányába, de eltévedt.

Árvízveszély

Elsőfokú árvízriadót adtak ki a hidrológusok a déli
megyék folyóira, valamint másodfokú riadót a Dunára. Az elsőfokú figyelmeztetés hétfőn 12 órától
szerdán 18 óráig lesz érvényben, a Dunán és a
Duna-deltában március 31-éig másodfokú, árvízre
vonatkozó figyelmeztetés van érvényben.

Kronológia

Több mint 240 ember halt meg szélsőséges iszlamista támadásokban Franciaországban 2015 óta.
A támadások többségének – akárcsak a pénteki trebes-i
túszejtésnek – az elkövetését az Iszlám Állam terrorszervezet
vállalta magára, bár a pénteki támadásban való részessége
egyelőre nem bizonyított.
A 2015 óta elkövetett terrortámadásokat, illetve a túszejtéseket a dpa német és az AFP francia hírügynökség foglalta
össze.
2015 januárjában fegyveres férfiak támadtak a Charlie
Hebdo szatirikus hetilap szerkesztőségére és egy párizsi kóser
szupermarketre. Az első támadás elkövetői – Said és Chérif
Kouachi – tizenkét embert öltek meg, majd egy nyomdában
rejtőztek el, ahol a vállalat egyik alkalmazottja egy kartondobozba rejtőzött előlük, és SMS-ben kérte a rendőrök segítségét. Nyolc órával később szabadították ki, amikor a rendőrök
végeztek a terroristákkal.
Amedy Coulibaly iszlamista, a Kouachi fivérek ismerőse
agyonlőtt egy rendőrnőt, majd gépkarabéllyal behatolt egy
kóser szupermarketbe, ahol túszokat ejtett, négy embert pedig
megölt, mielőtt a rendőrök lelőtték. Túszainak azt mondta,
hogy a világszerte muzulmánokat érő üldöztetésért áll boszszút.
2015 júniusában feltételezett iszlamisták támadtak egy
Saint-Quentin-Fallavier-ben működő vegyi üzemre, egy férfit
lefejeztek, két ember megsebesült a támadásban.
2015. november 13-án az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet
dzsihadistái 130 embert öltek meg Párizsban több merényletben, a Bataclan koncertteremben és több közeli kávéházban
és étteremben. Három másik terrorista a Stade de France sta-

dionnál robbantotta fel magát, ahol Franciaország–Németország barátságos mérkőzést játszottak. A támadókon kívül egy
buszsofőr is életét vesztette. A Bataclanban kilencven embert
mészároltak le, az emeleten két dzsihadista több túszt ejtett,
egyikük sem halt meg. Társaik tucatnyi nézővel egy folyosón
sáncolták el magukat, a túszok két órát töltöttek a terroristákkal, mielőtt a rendőrség megrohamozta az épületet.
2016 júniusában egy rendőrparancsnokot és feleségét ölte
meg otthonában egy férfi, aki később a Facebookra kitett élő
videóban az Iszlám Államhoz tartozónak vallotta magát.
2016. július 14-én 86 ember halt meg Nizzában, amikor egy
támadó teherautóval hajtott a Bastille bevételének évfordulóját ünneplő tömegbe.
2016 júliusában két, magát az IÁ tagjának mondó fegyveres
meggyilkolta észak-franciaországi Rouen egyik elővárosának,
Saint-Etienne-du-Rouvray templomának 85 éves papját.
2017 áprilisában egy fegyveres agyonlőtt egy rendőrt a párizsi Champs-Élysées sugárúton, két másik rendőrt és egy
német turistát pedig megsebesített, mielőtt a rendőrök agyonlőtték.
2017 októberében két fiatal nőt késeltek halálra a
marseille-i főpályaudvaron. Szemtanúk szerint az elkövető,
akit a rendőrség agyonlőtt, azt kiáltotta: Allah Akbár.
2018. március 23-án legalább három ember meghalt a délfranciaországi Carcassonne-ban és Trebes-ben, amikor egy
férfi, aki kisebb bűncselekmények, így kábítószer-birtoklás
miatt volt ismert a rendőrök előtt, rálőtt egy gépkocsi vezetőjére és utasára, majd kocogó rendőrökre, végül pedig túszokat
ejtett egy szupermarketben. A rendőrség megrohamozta az üzletet és agyonlőtte a támadót.

Liberális jóindulat
(Folytatás az 1. oldalról)

a táblabíróság folyosóin összegyűlt szimpatizánsokkal,
no meg az „elítélttel” sem.
A liberális támogatottságot élvező államfő pedig,
akire jó szívvel, tömegesen szavazott a romániai magyarság, március 15-én, a magyarok nemzeti ünnepén,
Románia a centenárium évében című tanácskozást hívott össze, amelyre célzatosan meghívták a MOGYE
román és magyar vezetőségi tagjait.
Visszatérve a liberálisokra, országos vezetőjük bocsánatkérést várna el Kelemen Hunortól, aki azt merte
nyilatkozni, hogy az Alkotmánybíróságnak a katolikus
iskola megalapításának az ügyében hozott határozata
azt bizonyítja, hogy Románia NEM modellértékű állam
a nemzetiségi jogok biztosítását illetően. Nos, ezt a vak
is látja, hiszen ami a katolikus iskolába járó gyermekekkel, szüleikkel és tanáraikkal történt, az nemcsak a
kisebbségi, hanem az alapvető emberi jogok durva megsértését is jelenti, miközben azok, akik a szándékos pontatlansággal megfogalmazott tanácsi határozatot
kitervelték és megszövegezték, a háttérből élvezik a színjátékot.
A liberálisok viszont arra figyelmeztetik a magyarokat, hogy ne dőljenek be a román állam ellen izgató
(mekkora csúsztatás!) Kelemen Hunornak, sem a hazug
RMDSZ-nek, aki a szociáldemokrata pártot támogatja.
Nyilatkozatukban azzal a cinikus zárómondattal biztatnak, hogy közösen fogjuk megtalálni a megoldást a törvények betartásával. Nos, a magyart magyar ellen való
uszítás helyett, ami nem első alkalommal történik az
utóbbi időben, mi is ezt vártuk volna el az alkotmányellenességi óvás helyett tőlük.
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Letöltendő börtönbüntetésre ítélték Horváth Annát
Elsőfokon két év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a kolozsvári
táblabíróság
pénteken
Horváth Annát, Kolozsvár volt alpolgármesterét. A vád: befolyással való
üzérkedés és pénzmosás.

A táblabíróság honlapján közölt kivonat
szerint a bírák mellékbüntetésként két évre
eltiltották Horváth Annát a köztisztségek viselésétől, és elrendelték 20 ezer lej elkobzását
az elítélttől. Ugyanabban a perben a táblabíróság befolyással való üzérkedés miatt két és
fél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte
Fodor Zsolt vállalkozót.
Egyes források szerint a bíróság azért ítélte
letöltendő börtönbüntetésre Horváth Annát,
illetve felfüggesztettre Fodor Zsoltot, mert
előbbi elutasította, utóbbi viszont vállalta,
hogy közmunkát végez. Horváth Anna korábban úgy nyilatkozott, hogy azért tagadta meg
a felfüggesztett büntetés előfeltételének számító közmunkát, mert „nincsenek féligazságok”.
Megszűnt a jogállamiság
Horváth Anna az RMDSZ hírlevelében kijelentette: fellebbez az ítélet ellen, amely nem
volt meglepetés számára, és minden lehetőségre felkészült. Amint írja, „az elmúlt 526
napban saját bőrömön tapasztaltam, hogy
Románia szekusállam. (...) A harmadjára elnapolt, pénteken 8.30 órára tervezett nyilvános ítéletet fél órával előtte, 8 órakor zárt
ajtók mögött hirdették ki. Hogy embertelene, ami ma történt, hogy aki ítéletet hirdetett,
az nem vállalta nyilvánosan az ítéletet: azt
döntse el mindenki. Ez a döntés, sajnos, minden kétséget kizárva megmutatja, ha a szekusállam helyi potentátjai 2 évvel ezelőtt úgy
döntöttek, hogy Kolozsvár magyar alpolgármesterét nemzetbiztonsági kockázatnak nyil-

Húsvétra hangolódva

Vitatott eljárás

vánítják és el fogják távolítani, az őt támogatókat pedig megleckéztetik, akkor ennek
mindent alá tudnak rendelni.
Akik mégis próbálják a mai döntést a jogállam szabályai mentén értelmezni, azoknak
üzenem: ne fáradjanak! Romániában nem leépülőben van a jogállam, hanem nincs. Megszűnt létezni.”
Mitől fél az igazságszolgáltatás?
Kelemen Hunor szerint nem az igazságosság és nem a törvény érvényesült Horváth
Anna esetében. Úgy véli: a volt kolozsvári alpolgármester ügyében mondvacsinált bizonyítékokra alapozta a vádat az ügyészség, a
bíróság jogszerűtlenül járt el, többszörösen
nem tartotta be az eljárási elveket, procedúrákat. Mitől félhet az igazságszolgáltatás? –
tette fel a kérdést, arra utalva, hogy csütörtökön, az ítélethirdetés bejelentett időpontjára több
tucat kolozsvári értelmiségi kísérte el a táblabíróságra Horváth Annát, de a
bíró a volt alpolgármester
támogatóit látva pénteken
fél kilencre halasztotta az
ítélethirdetést, majd azt
fél órával korábban, a
még üres tárgyalóteremben megtartotta.
Kelemen Hunor kijelentette: függetlenül attól,
hogy mit gondol az
ügyész, a bíró, Horváth
Anna továbbra is a magyar közösség vezetője.
„Szavára ezután is odafigyelünk mi, kollégái és a
kolozsvári magyar emberek. Másokat felülmúló

A nyuszi kis segédei

Bár pénteken még sűrűn hullt
a hó, a szombat reggeli napsütés és madárcsicsergés kicsalogatta
a
házból
a
kisgyerekes családokat. A
húsvétvárás jegyében két
helyszínen, a marosvásárhelyi
várban, valamint a néprajzi
múzeumban is igen érdekes
foglalkozások, kézművesműhelyek várták szombaton a
legkisebbeket.

Menyhárt Borbála
Tojást festhettek, faraghattak, papírból tapsifülesmaszkot, tojáshéjból ikebanát készíthettek, sőt, még
a mézeskalácssütéssel is megpróbálkozhattak azok a gyerekek, akik
szombaton a marosvásárhelyi
várba, a Női Akadémia családi húsvétváró rendezvényére látogattak
el. Gyerekzsivajtól voltak hangosak a termek, közel négyszáz gyerek kapcsolódott be a különféle
kézművesműhelyekbe.
Márton-Zólyomi
Annamária
szervező lapunknak elmondta,
immár a negyedik éve, tehát hagyománnyá vált, hogy a Női Akadémia
megszervezi a családi húsvéti készülődést, ami rendkívül népszerű a
kisgyerekes családok körében,
előző években háromszáz–ötszáz
gyerek kapcsolódott be az érdekes
és kreatív műhelymunkákba. A
szervező elárulta, néhány éve egyik
rendezvényen nagyon megrendítő
élményben volt része, amikor egy
tízéves gyerek bevallotta, hogy ő
még életében nem festett tojást.
– Ekkor vált hangsúlyossá bennem, hogy erre a rendezvényre
igenis nagy szükség van, arra, hogy
a hagyományos tojásírással megismertessük a gyerekeket, hiszen nem
mindegy, hogy megvesszük a boltban a festéket, beledobjuk a tojást,
és átestünk rajta, vagy eljönnek ide

a gyerekek, gondosan megírják a
tojásokat, és érzik, hogy az az ő
kezük munkája, amire büszkék lehetnek – mutatott rá Annamária.
Mivel a magyar nők híresek a
finom süteményeikről, a szervezők
süteménykészítő versenyt is hirdettek, amellyel a cél valójában az
volt, hogy a szorgoskodó apróságok
ízletes, házi süteményeket kóstolhassanak. Az ötletre többen vevők
voltak, hiszen jókora asztal roskadozott a krémes finomságoktól a
pogácsáig, muffinokig, valamint a
bonbonokig. A zsűri: Ila Ildikó, a
Rádió Rétes szerkesztője, Kovács
Emma, az Emma vendéglő tulajdonosa, valamint Márton-Zólyomi
Annamária a Női Akadémia részéről, három díjjal és két dicsérettel
jutalmazta a versenyzőket. I. díjat
Jankó Izabella kapott a húsvéti csokoládés sajttorta és borzas diós süteményéért. II. díjat Erdélyi Csilla
és gyermekei, Áron és Anna csodás
csokis muffinjáért kapott, a III. díjat
Csont Tünde baracksüteményével
nyerte el. Dicséretben részesült
Mózes Katalin és Mátéfi-Takács
Zita.
A csángó mintáktól a zokninyusziig
Különleges, csángó mintával
megírt tojások születtek az Unitárcoop Alapítvány önkénteseinek az
irányításával. Kelemen Vera elmondta, a mintát felforrósított méhviasszal felviszik a tojásra, majd
festékbe mártják. Hagyományos
technikával és csángó mintákkal
dolgoztak, a leghíresebbek, amiket
a gyerekek előszeretettel próbáltak
ki, a fésűs, gereblyés, cserelapis
mintázat.
Főként a kisebb gyerekek körében igen népszerűek voltak a nyuszimaszkok,
amelyeket
az
apróságok Debreczeni Izabella segítségével készítettek el színes papírból
és
pálcikákból.
A

munkabírását és a megkérdőjelezhetetlen
tisztességét senki sem veheti el tőle. Bízunk
ártatlanságában, bízunk abban, hogy a legfelső bíróság más döntést hoz!” – fogalmazott az egyik közösségi portálon tett
bejegyzésében Kelemen Hunor.
Visszaélésekre lehetőséget adó
rossz jogszabályok
Az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa közleményben tiltakozott, és felkérte
az RMDSZ szenátorait és parlamenti képviselőit arra, hogy „szorgalmazzák a visszaélésekre lehetőséget adó rossz jogszabályi
megfogalmazások módosítását, tehát kérjük,
hogy a büntető törvénykönyvet és a büntetőeljárási törvényt sürgősséggel módosítsák,
hogy ártatlan emberek elítélésére ne legyen
jogalap.” (Hírösszefoglaló)

szomszédos asztalnál fonalból különféle bábukat, papírból kiscsibét
készítettek, a nagyobbak pedig a fafaragászatban próbálhatták ki magukat.
Az egyik asztalnál jópofa, pocakos nyulacskákra lettünk figyelmesek, és pár másodpercen belül
kiderült, hogy az alapanyaguk nem
más, mint zokni, valamint rizs –
árulta el Tóth Csilla, akinek a segítségével tojáshéjból és száraz virágokból igen ötletes kosárkákat,
ikebanákat is gyártottak a gyerekek.
A mézeskalács-készítés is sokaknak keltette fel az érdeklődését, könyökig lisztesen szorgoskodtak
azért, hogy még melegen elfogyaszthassák a sütőből kivett finomságot.

Rendőrök
és börtönőrök
tüntettek

Több ezer rendőr és börtönőr vonult
ki tüntetni szombaton Bukarestben
a belügyminisztérium épülete elé: a
megmozdulást szervező szakszervezetek igazságosabb bérezést és
jobb munkafeltételeket sürgetnek.

Az érdekvédelmi szervezetek szerint a
kormány által tavaly életbe léptetett közalkalmazotti béremeléseknél a belügyi alkalmazottakat hátrányos megkülönböztetés
érte, a fokozódó munkaerőhiány miatt
pedig a szolgálatban maradtak túlterheltek,
folyamatosan túlóráznak. Azt állítják: a
rend őrei száz évvel ezelőtti körülmények
és tíz évvel ezelőtti bértábla szerint dolgoznak, de a 2018-as év kihívásainak kell
megfelelniük.
Carmen Dan belügyminiszter szerint
azonban a rendőröknek nincs okuk panaszra, ősszel tízszázalékos, év elején
újabb 4-5 százalékos béremelésben részesültek, és ők az egyedüli „kiváltságosok” a
közalkalmazotti szférában, akik a többletmunkáért túlórapénzt kaphatnak. A többieknek csak szabadnap jár, ha sikerül
kivenniük.
A börtönőrök szakszervezete egyenesen
azt állítja, hogy az igazságügyi tárca „meglopta őket”, amikor tavaly 30 százalékkal
lefaragták a szolgálati nyugdíjakat. A tüntetők szerint az általuk őrzött bűnözőkhöz
hasonlóan rossz körülmények között dolgozó, a túlzsúfolt börtönökben folyamatosan túlórázó, 25-30 éves nehéz szolgálatra
„ítélt” börtönőröket még a méltányos öregkori járandóság reményétől is megfosztották, ezért Tudorel Toader igazságügyi
miniszter leváltását is követelték.

Töltött tojás és búzaültetés
Jókedvű, szorgos kezű gyerekekkel találkoztunk a marosvásárhelyi
néprajzi múzeumban is, ahol a Világló Egyesület fiatal és lelkes csapatának az irányításával tojást
festettek, búzát ültettek, valamint
szakácskodtak a legkisebbek. Az
emeleti teremben csíkos, pöttyös, virágmintás apró köténykékkel a nyakukban húsvéti menüt állítottak
össze a kis konyhatündérek: töltött
tojás, húsvéti sonka, valamint vajas
kenyér retekkel került az asztalra.
Szinte nem láttak, nem hallottak,
úgy koncentráltak az apróságok,
hogy lehámozzák a főtt tojásról azt
a fránya héjat. Aki már befejezte a
műveletet, az segédkezhetett a tojássárgák összetörésében, valamint pástétommal való összekavarásában is.
A legtöbb gyerek azonban nem
várta meg, hogy elkészüljön a
menü, nem tudtak ellenállni a kísértésnek, kis madárkákként csipegettek a hozzávalókból.

A földszinten búzát lehetett ültetni, valamint Maros menti hagyományos módszerrel, hagymahéjjal,
lapikkal és harisnyával festették a
szebbnél szebb tojásokat. György
Veres Imola szervező elmondta, a
Hagyományok Házának egy programja keretében került sor a rendezvényre,
ahol
a
népi
hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek zajlanak.
Első körben játékosan megismertetjük a gyerekeket az ünnepkörrel,
a hagyományokkal, szokásokkal,
amit népi gyermekjátékokkal, locsolóvers-tanulással színesítünk.
Az óvodában, iskolában sokszor
találkoznak a gyerekek a népi hagyományokkal, de ennek a rendezvénynek az is a célja, hogy a
családokba visszavigyük ezeket a
hagyományokat, az itt kipróbált
módszereket majd otthon is felhasználják a szülőkkel, nagyszülőkkel –
tette hozzá.

Fotó: Nagy Tibor
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Pontszerzők országos versenye

Kapukat nyitogató kis matekosok

Különleges virágvasárnapjuk
volt a matematikával szorosabb barátságot kötött, „brenyós”
társaik
közül
kiemelkedő kisdiákoknak. A
hét végén tizedik alkalommal
tartották meg a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumban a Brenyó
Mihály pontszerző matematikaverseny országos döntőjét,
és vasárnap délelőtt a tudásés tehetségpróba zárómozzanatára, az ünnepélyes díjátadásra került sor a tanintézet
dísztermében.

Nagy Székely Ildikó

A jelen levő diákokat, pedagógusokat és szülőket Pop Ágnes tanítónő, a verseny főszervezője
köszöntötte, majd a tanügyminisztérium képviseletében Fodor Sándor József tanácsos gratulált
szervezőknek és versenyzőknek

egyaránt. A tanácsos arra biztatta a
harmadikosokat, hogy jövőben is
induljanak a pontszerző versenyen,
a negyedikes diákok pedig a csillagszerzőn tegyék próbára tudásukat, ugyanakkor az élet más
területein is szerezzenek pontokat,
csillagokat.
Dr. Oláh-Gál Róbert matematikatörténész, egyetemi adjunktus, a
verseny értékelő bizottságának elnöke arra hívta fel a figyelmet,
hogy a komoly szellemi erőfeszítést
igénylő feladatokkal valamennyi
versenyző megbirkózott, mindenkinek sikerült pontot szereznie, így
mindannyian győztesek.
– Őrizzétek meg a matematika
iránti szeretetet és ezt a szigorú
munkaszellemet, mert akkor mindig élvezet lesz számotokra a tanulás – zárta beszédét a bizottság
elnöke.
Mátéfi István, a Bolyai líceum
igazgatója, a versenybizottság alel-

nöke egy olyan csodálatos világnak
nevezte a matematikát, amely mindig tartogat felfedeznivalót.
– Most nyílnak a kapuk előttetek
– mondta az intézményvezető a
„brenyósoknak”, akikre ötödik osztálytól számos új, izgalmas verseny
vár.
Dr. Fejes Réka Maros megyei
szaktanfelügyelő, a verseny titkára
a pontszerzőre készülő diákok, a
felkészítő pedagógusok és a szülők
csapatmunkáját méltatta, majd a tágabb, szűkebb tanítói közösség
együttműködéséről, illetve a tanügyminisztérium és a megyei tanfelügyelőség támogatásáról szólt.
A Gömböccel is megismerkedtek
Szilágyi Emőke bolyais matematikatanár az értékelőbizottság tagjaként a megmérettetés lényegét,
jellegzetességét fogalmazta meg.
– A Brenyó Mihály pontszerző
verseny iskolánk szellemiségében
az új, más világ teremtésének szán-

A Gömböccel ismerkedtek a versenyzők

Új vetítéssorozat kezdődik Marosvásárhelyen

Filmes találkozások

Érdekesnek, hasznosnak és
minőséginek ígérkező eseménysorozat
kezdődik
e
hónap végén Marosvásárhelyen, olyan estek sorozata,
amelyekből – a szervezők reményei szerint – újabb hagyomány
kerekedik.
Az
Édentől keletre marosvásárhelyi filmklub szervezőcsapata eleddig a G. Caféban
szervezett filmvetítésekkel
szerzett magának elismertséget, nemrég azonban szintet
léptek: új vetítéssorozatuk
keretében nemcsak a filmeket, hanem azok alkotóit is elhozzák Marosvásárhelyre!

Kaáli Nagy Botond

A hamarosan kezdődő eseménysorozattal kapcsolatosan a Knöpfler
Vilmos (Brăila) utcai régi zsinagógában, a vetítő-, beszélgetőesteknek
otthont adó András Lóránt Társulat
székhelyén tartottak sajtótájékoztatót szerdán délben a szervezők, akik
közül Szabó Róbert Csaba író, a
Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztője üdvözölte a megjelenteket.
– Két éve figyelem a filmklub tevékenységét, és úgy gondoltam,
hogy ideje szintet lépni: felajánottam nekik azt a lehetőséget, hogy
pályázzanak a Látó holdudvarába

tartozó, és eddig szinte csak a lapnak pályázó Aranka György Alapítványon keresztül a Nemzeti
Kulturális Alap filmkollégiumánál.
A pályázatunk sikeres volt, 800.000
forintot kaptunk következő célunk
megvalósítására: továbbra is filmeket szeretnénk nézni, de immár az
alkotóikkal együtt. Számos, kevésbé ismert, de remek filmet hozunk Marosvásárhelyre, és nagyon
jólesett, hogy a megkeresett alkotók
egyből igent mondtak, el akarnak
jönni ide. A vetítéseket úgy kell
majd elképzelni, mint a Látó Irodalmi Színpad estjeit, csak ezekre
nem írók, hanem rendezők és forgatókönyvírók érkeznek. Az alkotókkal, a közönséggel közösen
megnézzük a filmet, és utána beszélgetünk. Az induló projektünk
partnere a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, a hozzánk érkező alkotók bemennek az egyetemre is, és
találkoznak a hallgatókkal. Olyan
filmes szakembereket, rendezőket,
forgatókönyvírókat hívtunk, akik
jelen pillanatban a magyar filmes és
nemzetközi szcénában is kezdenek
elismertté válni, és, mint említettem, nagyon szívesen vették a meghívást.
– A filmklubot tavaly januárban
kezdtük el szervezni, hobbiszinten
– tette hozzá Németh Szabolcs Előd.
– Ádámmal fél éven keresztül gon-
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dolkodtunk arról, hogy a mozis és
fesztiválos filmes élet mellett Vásárhelyen szerveznünk kellene egy
filmklubot, hiszen ilyen jellegű közösségi filmnézés a városban nem
létezik. Habár rengeteg felületen elérhetők alkotások, bizonyos filmek
– klasszikus, kult-, illetve általunk
jónak vélt filmes alkotások – nem
lelhetők fel sem a moziban, sem a
tévében. Az elmúlt évben különböző tematikákat jelöltünk ki, egy
tematika négy vetítést tett ki kedd
esténként a G. Caféban. Ennél nem
szerettünk volna többet, de a Robi
ötletét nagyon szívesen fogadtuk:
miért ne találkozzon a közönség, a
diákság az alkotókkal? A hamarosan kezdődő esteket Filmes találkozásoknak neveztük el, olyan filmek
is vannak a levetítendők között,
amelyek nem elérhetőek, illetve
eddig nem lehetett látni őket. Lesz
olyan is, amely Erdélyben abszolút
premier: például a Lovas Balázs
által írt thriller. Olyan filmeket is el
tudunk hozni, amelyek mostanában
nem jutottak forgalmazási lehetőséghez, avagy éppen cenzúrázottak.
Mindezek által csatlakozhatunk egy
olyan filmes kultúrához, amelynek
bizonyos dimenziói nem jutnak el
hozzánk. A nagyjátékfilmek magyarországi támogatása miatt sorozatosan jönnek az újabb alkotások,
és a hihetetlen költségvetéssel ké-

dékával indult. A tankönyvtől eltérő
matematikát kívántuk megvalósítani, népszerűsíteni olyan, nem hétköznapi feladatokkal, amelyekben
minden szónak nagy jelentősége
van. Valamennyien ügyesen megálltátok a helyeteket, és büszkék lehettek arra, hogy ezt az újszerű
matematikát hazatérve osztálytársaitoknak megmutathatjátok.
Szilágyi Emőke nemsokára egy
izgalmas magyar találmánnyal, a
mindig talpra álló Gömböccel is elkápráztatta a színpad elé sorakozó
kis matematikusokat, akik valamennyien meg akarták érinteni, ki
akarták próbálni Domokos Gábor
és Várkonyi Péter zseniális alkotását.
Az elkövetkezőkben a bolyais
néptánccsoport tette rövid műsorával ünnepibbé a hangulatot, majd
Pop Ágnes megyénként szólította
színpadra a versenyzőket, akik a
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szokásos ajándékcsomag mellé
egy-egy festett tojást is kaptak. A
gyermekeket a főszervező az elmúlt
napok élményeiről kérdezte. Többen magát a versenyt, a feladatok
szépségét dicsérték, mások a megmérettetés utáni programokat, a városnézést és a mozizást említették.
Miután a megyék névsora szerint
utolsóként szólított csapat is elhagyta a pódiumot, a legizgalmasabb pillanat, az eredményhirdetés
következett.
A díjak átadása után a szervezőknek, támogatóknak nyújtottak át
emléklapokat, majd dr. Oláh-Gál
Róbert egy zenélő húsvéti tojás
nyertesét sorsolta ki. A szép ajándékot a negyedikesek mezőnyében
sepsiszentgyörgyi
bronzérmes
Ráduly Roland-Márk vihette haza,
aki elárulta, hogy első alkalommal
kedvez neki a szerencse tombolahúzás során.

Díjazottak

Az idei országos pontszerző versenyen 12 megye – Arad, Bihar,
Beszterce-Naszód, Brassó, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár,
Szilágy, Szeben, Temes – összesen 38 diákja mérte össze tudását, találékonyságát.
A harmadikosok mezőnyében a Napsugár folyóirat különdíját a nagyváradi Szatmári Patrick Roland (Szacsvay Imre Általános Iskola) és a
Szatmárnémetiből érkezett Nagy Milán Krisztián (10-es Számú Általános Iskola) kapta. Az Erdélyi TV különdíját a sepsiszentgyörgyi Váncsa
Ákos (Székely Mikó Kollégium) és a Szatmárnémetiből jött Szerény
Dávid (10-es Számú Általános Iskola) vihette haza. Dicséretben Siklódi
Csongor Áron, a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu Általános Iskola tanulója, Márton Zsófia bolyais diák és Ureczki Zsolt, a sepsiszentgyörgyi
Székely Mikó Kollégium diákja részesült. A harmadik díj Márton Ágnest, a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum diákját illette meg,
második díjas Margulescu Eszter, a marosvásárhelyi Református Kollégium tanulója, első díjas pedig a Bihar megyei, micskei Miskolczy
Károly Általános Iskolából érkezett Erős Jóó Kristóf Béla lett.
A negyedikesek versenyében Napsugár-különdíjjal Kacsó Milánt, a
marosvásárhelyi Református Kollégium diákját és a bolyais Tar Brigittát
jutalmazták. Dicséretet a margittai Horváth János Elméleti Líceumból
érkezett Timár Dóra Andrea, Oláh József Gergely, a micskei Miskolczy
Károly Általános Iskola diákja és a Brassó megyei négyfalui George
Moroianu középiskolából jött Nagy Csaba kapott. Harmadik helyezett
Ráduly Roland-Márk, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium diákja, második a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumot képviselő
Szikszai Balázs lett, az első díjat pedig Bartha Előd, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum katolikus osztályának diákja vihette haza.
Lapunk minden évben jutalmazni szokott két „brenyós” diákot, idén
sem volt ez másként. A Népújság-különdíjat ezúttal két negyedikes,
Bács Anna, a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola diákja
és Márton Bence, a kolozsvári Nicolae Titulescu Általános Iskola tanulója kapta.
szülő magyar tévéfilmek is érkeznek. Ilyen pl. a Köbli Norbert által
írt és Bergendy Péter által rendezett
A vizsga című film, avagy további
történelmi, 56-os, gulágos tematikájú alkotások. Van egy olyan
közeg, ahol rengeteg nagyon jó tematikájú történelmi tévéfilm készül, Köbli Norbert az egyik
legismertebb alkotója ezeknek, ő is
eljön, nagy örömmel érkezik Marosvásárhelyre. A Magyar Filmes
Archívum mostanában klasszikusokat restaurál, és ezeket a filmeket
is el szeretnénk hívni, ezekre a beszélgetésekre esztétákat, filmkritikusokat, színházi szakembereket
hívunk.
– Kiemelném Kincses Réka Szülőföld, szex és más kellemetlenségek című alkotását, amely nagyon
tágas moziforgalmazásba nem került, pedig olyan film, amit érdemes
hazahozni, hiszen a kint élőkről
szól – mondta Szabó R. Ádám. –
Lesz továbbá egy magyar időutazós
sci-fink, illetve gyerekeknek készült filmünk, Rejtő Jenő-adaptációnk. A vetítést júniusban Gigor
Attila Kút című filmjével zárjuk. A
Filmes találkozások mellett keddenként folytatjuk a G-ben a vetítéseinket, de az induló vetítésekre az
András Lóránt Társulat székhelyén
kerül sor, szép nagy teremben,
majdnem mozi minőségben. Reméljük, meg tudjuk tölteni a termet.
Pénteken vagy szombaton itt mutatjuk be a filmeket, a vetítés után
nyilvános beszélgetésre kerül sor. A
Marosvásárhelyi Művészeti Egye-

temen pedig mesterkurzusokat tartanak az ide érkező alkotók.
– Nagyon örülök, hogy megkerestek ezzel a projekttel, mert a
helyszín tánc- és kortárs művészetek házaként eredendően is jóval
szélesebb kulturális tevékenységnek kívánt otthont biztosítani, mint
a mozgásszínházi társulat – árulta el
András Lóránt. – Tervben is volt,
hogy hasonló jellegű, kreatív, szakmai értelemben interaktív filmklubot hozunk létre, és örvendek, hogy
most ez a tevékenység hamarosan
elkezdődik.
A Filmes találkozások első estjére, Kincses Réka Szülőföld, szex
és más kellemetlenségek című alkotásának vetítésére március 30-án
kerül sor. További meghívott alkotók: Bergendy Péter rendező (A
vizsga), Gigor Attila rendező (Kút,
Terápia, A nyomozó), Kurta Niké
színésznő (Kút), Madarász Isti rendező (Hurok, Egy szerelem gasztronómiája, A Fekete Múmia átka),
Hegedüs Bálint forgatókönyvíró
(Kincsem, Liza, a rókatündér, Egy
szerelem gasztronómiája, Parkoló),
Köbli Norbert forgatókönyvíró (A
vizsga, Félvilág, Örök tél), Szász
Attila rendező (Félvilág, Örök tél),
Lovas Balázs forgatókönyvíró
(Utolér, Lajkó – cigány az űrben).
A rendezvénysorozat támogatói: a
Nemzeti Kulturális Alap, a Studium
Prospero Alapítvány. A rendezvénysorozat partnerei: a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, a Maros
Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács.
A részletekre a későbbiekben viszszatérünk.
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Gólyakirály, gólyakirálynő

Reflektorfényben: Magor és Timi

Kedvencük: a slime

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Ha feldobják, piros (vagy kék,
zöld,
lila),
ha
leesik,
(oda)ragad – a tojásos találós
kérdés legújabb változata. A
legtöbb kiskamasz bizonyára
tudja a választ: természetesen slime, azaz kis hordókban, üvegekben kínált nyúlós
ragacs, nyálkás gyurma, csúnyábbik nevén műtakony.

A slime-őrület – mint sok más –
állítólag Amerikából érkezett hozzánk. Játékboltokban, de még kisebb
vegyesüzletekben
is
megtalálhatók a titokzatos anyaggal
megtöltött műanyag dobozkák,
amelyeknek ára pár lejtől akár 1520 lejig is felmehet. Van, aki megszállottan gyűjti a különböző színű

ragacsokat, otthon pedig egymásba
tölti, összegyúrja őket, netán lufiba
csomagolva nyomásra színét váltó
stresszlabdát gyárt belőlük. A slime
vonzereje egyébként éppen ebben a
stresszlabdás effektusban rejlik. Ezt
a 14 éves Hamilton is így gondolja.
– Engem kifejezetten megnyugtat, amikor nyomkodom, gyúrom
vagy buborékokat készítek belőle –
árulta el a hetedikes fiú, aki nemcsak vásárolni szokta a ragacsot,
hanem házilag maga is elkészíti. Tapasztalata szerint az otthoni termék
inkább lakásbarát, a szőnyegbe legalábbis nem ragad úgy bele, mint a
bolti gyártmány.
– Ragasztó, kevés víz és mosószer szükséges hozzá, ez utóbbi az
„aktivátor”, azaz ez tartja
össze a slime-ot. Vannak,
akik borotvahabot, illetve
bóraxot is használnak, én
nem szoktam, és az ételszínezéket is mellőzöm. A
lányok szívesen tesznek
bele csillámport is, de mi
a haverjaimmal ezt is kihagyjuk. Nem arra törekszünk,
hogy
minél
extrémebben nézzen ki a
ragacs, hanem arra, hogy
megfelelő legyen az állaga. Akkor tökéletes a
slime, ha úgy nyújtható,
hogy közben nem szakad
szét, és még buborékokat
is produkál – tudtuk meg
Hamiltontól.

– Mi tetszett a leginkább a felkészülésben?
Timi: – Nagyon élveztem a próbákat, azt, hogy közben viccelődtünk is.

A ritmikus tánc bűvölete

Tízpercben csak cigánykerekezve

Az iskolai szünetekben is csak a tanultakat gyakoroltam, a tízpercekben kizárólag cigánykerekezve
közlekedtem a padsorok között. Ijedezett is eleget emiatt a tanító
nénim.
A vékony, törékenynek látszó
kislányról hamarosan kiderült, hogy
rendkívül hajlékony és kiváló a ritmusérzéke. Míg az első hónapokban egy csoportba jártak a
nővérével, tavaly szeptembertől egy
öttagú csoportba helyezték át Nórit,
és eddig nagyon szép eredményeket
értek el. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy Nóri és Zsófi nem dolgoznak
továbbra együtt is.
– Volt egy verseny, amelyre
– Először engem írattak be
anyuék a Together Dance-hez – három hét alatt kellett felkészülnie
kezdte közös történetüket Zsófi. –
Három évvel ezelőtt léptem be a
csapatba. A barátnőim is jártak,
részben ezért mentem, másrészt
vonzott maga a tánc. Az elején kicsit nehéz volt beilleszkednem, de
aztán egyre jobban kezdtem érezni
a ritmust, így a lépések elsajátítása
is könnyebb lett. Közben új barátnőket is szereztem, román lányok is
vannak közöttük.
– A táncórák után rendszerint a
szüleink mentek a tesóm után, és
olyankor engem is vittek magukkal
– vette át a szót Nóri. – Gyakran elkaptam az óra végét, és amit láttam,
azt otthon én is megpróbáltam.
Könnyen ment a híd, a spárga, a cigánykerék. Anyuéknak leesett az
álla, amikor meglátták. Akkor határozták el, hogy engem is beíratnak
a Together Dancehez. Mindez a tavalyelőtt történt. Akkor én voltam a
legkisebb a csoportban, de ettől függetlenül nagyon élveztem mindent. Zsófi
Le sem tagadhatnák, hogy
testvérek: egyformán szőkék,
kedvesek, mindketten a Dr.
Bernády György Általános Iskolába járnak, és hobbijuk, a
ritmikus tánc is közös. Csak a
mosolyuk más. A 12 és fél
éves Zsófié álmodozóbb, négy
évvel fiatalabb húgáé, Nórié
huncutabb, néha csak egy villanás. A Together Dance csapatához tartozó lányokkal
arról beszélgettünk, hogyan
alakítja, színesíti mindennapjaikat a tánc. Közben persze
különféle versenyekről és a
barátságról is szó esett.

– Szerinted mi a legjellemzőbb
tulajdonságod?
Magor: – Eléggé makacs vagyok. Ugyanakkor mosolygós.
Timi: – Kedves vagyok az emberekhez, és nem bírom, ha valakit
bántanak.
– Milyen számodra egy tökéletes nap?

Nemcsak szépek és tehetségesek, hanem rendkívül szerények is. Az idei városi
gólyabál győzteseinek kihirdetésekor a Református Kollégium diákjai, Dénes Magor
és Tordai Tímea alig tudták
elhinni, hogy valóban az ő
nevük hangzott el legutoljára, és a konfettieső is elsősorban az ő tiszteletükre
hull. Az örömmámor perceiben, miközben a rengeteg
barát, ismerős sorra ölelgette, emelgette a gólyakirályt és -királynőt, nekünk is
jutott belőlük villanásnyi idő.

Nórinak. Én állítottam össze a koreográfiáját – újságolta büszkén a
nagyobbik lány.
– Neked melyik volt az első megmérettetésed? – kérdeztem tőle.
– Három évvel ezelőtt Kolozsváron hobbimazsorett kategóriában
léptünk fel a csapattal. Nagyon szép
koreográfiánk volt, a pomponokat
egyetlen, mozgó kígyóvá változtattuk, majd különböző mértani alakzatokat is bemutattunk. Ezt
követően Besztercén szerepeltünk
egy országos mazsorettbajnokságon, ott bronzérmet szereztünk.
Káprázatos volt élőben megtapasztalni a cheerlading sportot. Az őszszel Bukarestben a Stele Aurii (sz.
m.: Aranycsillagok) fesztiválon
külön kategóriákban indultunk Nórival, és
mindkettőnk csapata
első lett.
– Én legelső szólómmal második helyezést
értem el – szólalt meg
újra a kishúg, aztán elmosolyodott: – Egy kicsit bántott a dolog,
mert úgy indultam neki,
hogy első leszek.
– Van-e kedvenc
táncelemetek, koreográfiátok? – kérdeztem a
lányokat.
– Nagyon kedvelem
az olyan összeállítást,
amelyben a hangsúly a
ritmikus torna elemein
van. Ugyanakkor a művészi kifejezést is fontosnak érzem – mondta
elgondolkozva a kisebbik táncos. A következő

Magor: – A táncpróbákat kedveltem leginkább, meg az is jó volt,
hogy utána mindig
együtt mentünk haza.
– Mi volt a verseny
legnehezebb része?
Mindketten: – Az
egyéni műsorszám.
– Mivel töltitek legszívesebben a szabadidőtöket?
Magor: – Zenéléssel. Gitározom, dobolok, zongorázom.
Timi: – Vajdaszentiványi vagyok, az ottani
Takács Mihály hagyományőrző néptánccsoportban
táncolok.
Emellett sportolni is
szeretek,
korábban
négy és fél évig kézilabdáztam.

Nóri a magasban

percekben nővérével felváltva újságolták, hogy izgalmas hétvége elé
néznek, egy újabb, ezúttal a klubjuk
által rendezett versenyen bizonyíthatják tehetségüket.
– A mi csapatunk egy Michael
Jackson-számra mutat be egy tematikus táncot, amely a Föld megmentéséről
szól,
illetve
egy
cigánytáncunk is lesz autentikus
népviseletben. A tematikus tánccal
nyertük az aranyérmet az őszi bukaresti versenyen, a cigánytáncnak ez
lesz a premierje – tudtuk meg Zsófitól. Húga két csoport- és egy szólótánccal lép zsűri elé. (Lapunk
megjelenése előtt lezajlott a verseny.)
– A csoporttáncnál fontos az
összhang, az a lényeg, hogy végig
figyelni tudjunk egymásra – magyarázta Nóri. – Ami a szólót illeti,

Magor: A hangstúdióban zenélhetek.
Timi: Reggel elmegyek az iskolába, és ott együtt vagyunk a barátokkal, jól érezzük magunkat.
– Van-e legnagyobb kívánságod,
titkos álmod?
Timi: Nekem az volt a nagy
álmom, hogy megnyerjem a városi
gólyabált.
Magor: – Úgy érzem, megvan
mindenem. Így nincsenek nagy vágyaim, a jelenlegi életemmel teljesen boldog vagyok.

igyekszem minél több akrobatikus
elemet belevinni. Az egyéni produkciónál talán az a legfontosabb,
hogy ha kifelejtek egy elemet, ne
álljak meg, hanem úgy folytassam
a táncot, mintha mi sem történt
volna.
Beszélgetésünk végén azt is
megtudtuk, hogy külföldi versenyen még nem vettek részt, a Together Dance legjobb táncosai viszont
már számos országban, Ausztriában, Bulgáriában, Horvátországban
megmutatkoztak, az egyik lány
pedig egy kanadai világversenyre is
eljutott. Zsófi egyébként hobbiként
éli meg a ritmikus táncot, alakformáló és közösségépítő szerepének
is tudatában van. Nóri úgy érzi, nála
ez akár hivatássá is válhat. Másik
nagy álma, hogy állatorvos legyen.
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Két marosvásárhelyi gyereklabdarúgó Brüsszelben

Szerkeszti: Farczádi Attila

A Marosvásárhelyi MSE Csíkszeredában bronzérmes U8-as csapata. Selyem Balázs balról a
harmadik, Molnár Bence a negyedik.
Fotó: az MSE közösségi oldala

Két marosvásárhelyi ifjú labdarúgó is részt vesz Brüsszelben a
húsvéti hagyományos Brussels Football Europe Cup elnevezési gyereklabdarúgó-tornán, amely Európa
legnagyobb, 7-10 éves gyerekek
számára rendezett tornája, és korosztályos Bajnokok Ligájának is
nevezik. A tornára mintegy 2500
gyermeket várnak, közöttük lesz a
Marosvásárhelyi MSE két ifjú tehetsége is, Selyem Balázs és Molnár Bence, akiket erre a tornára a
budapesti Csepel „kölcsönbe” vett.
A brüsszeli torna U8-as korosztályában összesen 56 csapat nevezését fogadták el, amelyeket nyolc,
egyenként hetes csoportba osztottak. A résztvevők jelentős része

belga sportszervezet, azonban Európa számos nagy klubja, mint az
Ajax, a Manchester City, az FC
Köln, a West Ham, az AS Roma, a
Paris Saint Germain, a Benfica
vagy az Everton is elküldte legifjabb képviselőit. A kiírás szerint
minden csoportból csak az első
kettő jut tovább, azonban ebben a
korcsoportban nem az eredmények
a fontosak, hanem az, amit a gyerekek tanulni tudnak egymástól,
az, hogy barátokat szerezhetnek
egész Európából, belekóstolhatnak
egy belga család életébe, ahol elszállásolják őket.
Selyem Balázs és Molnár Bence
az első marosvásárhelyiek, akik
ezen a tornán részt vesznek.

Szinkronúszásról
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Hétfőn 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Hegedűs Krisztina. A
Torpi SK szinkronúszó-edzőjével Szucher Ervin a Romániában még újdonságszámba menő sportág kibontakozásáról beszélget.

Lejátszották – mert le kellett?

Újabb hatalmas zakót kapott
a Marosvásárhelyi Maros KK
férfikosárlabda-csapata. Ezúttal azonban nem a mezőny
valamelyik erősségétől, ami
a jelenlegi helyzetben akár
természetesnek is tekinthettünk volna, hanem Jászvásáron, a rangsor utolsó előtti
helyezettjétől.

Bálint Zsombor

Az ellenfél pontosan kétszer
annyi pontot szerzett, mint a marosvásárhelyi csapat, hogy végül
58 (!) pontos különbséggel tudja
magáénak a győzelmet. Nyilván, a
vereség objektíven megmagyarázható, hiszen a marosvásárhelyi csapat aznap reggel utazott el a
mérkőzésre, nem túl kedvező időjárási körülmények között, aztán
összesen hat játékost használt a
mérkőzésen, Borşa ugyanis, bár
velük tartott, nem lépett pályára.
Míg a házigazdák 12 fős merítést
használhattak, négy légióst, a
Maros KK-nál a hat játékos közül
kettőnek alig-alig van élvonalbeli
tapasztalata. A Jászvásár győzelme, még ekkora arányban is
tehát, megmagyarázható. Csakhogy két nap sem telt el azóta,
hogy arról beszélt Szászgáspár
Barnabás, a csapat edzője, hogy
akár a kiesés is elkerülhető, a bajnokságot be akarják fejezni, és
meg kell adni a szereplési lehetőséget a játékosoknak. Ezeket a
gondolatokat a jászvásári meccs
azonban alapjaiban ingatta meg.
Egyrészt kinek adni meg a lehetőséget játszani, ha alig tud a csapat
összekalapálni egy kezdő ötösre

Ahogy számítottunk rá, lejátszotta utolsó mérkőzését a Marosvásárhelyi
City’us
a
teremlabdarúgó 1. liga alapszakaszában, noha az utolsó előtti fordulóban még nem programálta a

szövetség, és így játék nélkül veszített a Dévai Autobergamo ellen. A
kizárást azonban már nem kockáztatta Kacsó Endre csapata, és elutazott Csíkszeredába, noha alig nyolc
játékossal lépett pályára egy tét nélküli mérkőzésen. A csíkszeredaiak
különösebb megerőltetés nyerték a

Csak az első 11 percig bírta gól nélkül a fiatal marosvásárhelyi együttes. Az első félidő második felében öt gólt szerzett a csíki csapat.
Fotó: az Imperial Wet közösségi oldala

hezen fogja tudni meggyőzni a bíróságot, hogy képes lesz helyreállítani a gazdasági mérlegét.
Nehéz döntés. Mindenesetre a
jászvásári meccs azt sugallja, hogy
csak azért játszották le, mert le kellett. A héten elkezdődik a középszakasz (a Maros KK szerdán a
Temesvári Timba otthonában
kezd), amelynek tíz fordulóját
szombat-szerda-szombat ritmusban zavarják majd le. Ez pedig
nem sok jót ígér a marosvásárhelyi
csapat megmaradt néhány játékosa
és mélységesen elkeseredett szurkolótábora számára.

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 22. forduló: Jászvásári Poli Studs – Marosvásárhelyi Maros KK 116:58 (32-14, 29-14, 30-14, 25-16)
Jászvásár, sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Ciprian Stoica (Nagyszeben), Şerban Raşoga (Ploieşti), Andrada Csender (Medgyes). Ellenőr: Mihai Caraion (Bukarest).
Poli: Jackson 28 pont (2), Taylor 21, Bojić 16, Şolopa 15 (1), Calenic 11, Vatră
8 (2), Amarghioalei 7 (1), Nună 4, Biuciuc 4, Popa 2, Cvetanović.
Maros KK: Steff 23 (2), Engi-Rosenfeld 18 (1), Gârbea 11 (2), Porime 4, Tar 2,
Szabó.

Eredményjelző

A férfikosárlabda Nemzeti Liga 22. fordulójának eredményei: Jászvásári Poli
Studs – Maros KK 116:58, Kolozsvári U – Temesvári SCM 93:91, BCM U FC Argeş
Piteşti – Temesvári Timba 95:78, Galaci Phoenix – SCM U Craiova 82:102, Bukaresti CSM Steaua – Nagyváradi CSM 85:80, Bukaresti Dinamo – Nagyszebeni
CSU 50:113 (korábban játszották).
Felsőház
1. Nagyszeben
2. Kolozsvár
3. Temesvár
4. Nagyvárad
5. CSM Steaua
6. Piteşti

18/4
18/4
15/7
15/7
15/7
13/9

Alsóház
1. Craiova
2. Galac
3. Timba
4. Maros KK
5. Jászvásár
6. Dinamo

40
40
37
37
37
35

11/11
10/12
6/16
6/16
4/18
1/21

33
32
28
28
26
23

Betemette a hó a megye, de a 3. liga fociját is

A március végén szokatlan időjárás, a bőséges havazás és hideg
miatt az elmúlt hétvégi labdarúgómérkőzések elhalasztásáról döntött
a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület sürgősségi bizottsága. A döntés érintette a 4. liga 17. fordulóját,
illetve az összes megyei szintű ifjúsági bajnokságot. Az 5. és 6.
ligák tavaszi rajtját már korábban
elhalasztották. A szövetségi szervezésben zajló 3. liga mérkőzései is
elmaradtak, a 19. forduló találkozóit április 3-án játsszák le.
A 4. liga 17. fordulóját április 25én pótolják be, a hét végén pedig a
meghirdetett program szerint, a 18.
forduló találkozóival folytatódik a
bajnokság. És ha a múlt heti kezdő
tavaszi forduló mindjárt rangadót
hozott, hiszen az első két helyezett,

Befejezte az alapszakaszt a City’us

Bálint Zsombor

valót? Szolgálja-e ezeknek a játékosoknak a fejlődését, ha így kikapnak? Továbbá a középszakasz
előtt már csak két győzelem előnye
van a Maros KK-nak Jászvásárral
szemben, és ha nem történik valami csoda, ezt a moldvaiak simán
behozzák a tíz forduló alatt, még
akkor is, ha csak a Dinamo és a
Maros KK elleni találkozóikat
nyerik meg. Akkor pedig a marosvásárhelyi csapat nem tudja elkerülni a kiesést. Arról nem is
beszélve, hogy sok értelme már a
kiesés elkerülésének sincs, hiszen
a csődvédelem alatt álló klub ne-
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találkozót, noha az első 11 percig
megúszta gól nélkül a fiatal marosvásárhelyi együttes. Az első félidő
második felében azonban öt gólt
szerzett a csíki együttes, amelynek
a soraiban egy egész sor volt
City’us-játékos szerepel, közöttük
olyanok, akiknek meghatározó szerepük volt a klub múltbéli sikereiben. A második félidőben
folytatódott a csíkiak gólgyártása,
és végül az Imperial Wet eredménye egy asztalitenisz-játszmagyőzelemhez is elég lett volna.
Amint említettük, a két csapat
helyezése az alapszakasz végén már
a meccs előtt ismert volt, így azt is
tudták, hogy az alsóházi rájátszást
egymás ellen kezdi a két csapat, két
győzelemig tartó sorozatban,
amelyben gyakorlatilag esélye sincs
a City’usnak. A rájátszás valamikor
április közepén kezdődik. Addig
azonban a csíkszeredai Imperial
Wet a Románia-kupa négyes döntőjében lesz érdekelt, amit hazai pályán rendez, és amelyen enyhítheti
a csalódását annak, hogy kimaradt
a rájátszás felsőházából.

a Marosvásárhelyi MSE és Szováta
találkozott, most ismét az első két
helyezett játszik majd egymás ellen,
hiszen az MSE Marosoroszfalut fogadja, amely megelőzte a nyitó fordulóban vereséget szenvedett
Szovátát. A két fél között jelenleg 4
pont a különbség az MSE javára,
így egy hazai siker jelentős előnyt
biztosítana a bordó-fekete gárdának,
Marosoroszfalu győzelme ellenben
ismét szorossá tenné a bajnokságot.

A mérkőzést a forduló nyitányán,
pénteken 19.30 órai kezdettel a Sziget utcai műgyepes pályán rendezik,
míg a többi találkozót szombaton 11
órától játsszák. Íme a program:
Nyárádtő – Marosludas, Marosvásárhelyi Atletic – Nagysármás,
Ákosfalva – Marosvásárhelyi Gaz
Metan, Dános – Nyárádszereda,
Náznánfalva – Dicsőszentmártoni
Unirea Tricolor, Kutyfalva – Szováta.

Eredményjelző

* 2. liga, 26. forduló: Nagyváradi Luceafărul – Bukaresti Metaloglobus 2-0, Foresta Suceava – Academica Clinceni 0-1, Ştiinţa Miroslava – Mioveni CS 1-0,
Szatmárnémeti Olimpia – Dunărea Călăraşi 0-3, Marosvásárhelyi ASA – Argeş
FC 0-3, Temesvári Ripensia – Chindia Târgovişte 2-3, Aradi UTA – Afumaţi CS 21, Temesvári Politehnica ASU – Nagyszebeni Hermannstadt 0-1. Az élcsoport:
1. Călăraşi 59, 2. Nagyszeben 56, 3. Târgovişte 52.

Jegyzőkönyv

Teremlabdarúgó 1. liga, 18. forduló: Csíkszeredai Imperial Wet – Marosvásárhelyi City’us 11-0 (5-0)
Csíkszereda, Erőss Zsolt sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Marian Carp (Galac),
Florin Macovei (Galac). Tartalék: Flavius Cojocaru (Galac). Ellenőr: Vasile Donţu
(Galac).
Gólszerzők: Alvaro (11., 25., 36.), Nuninho (15.), Ribeiro (17., 20.), Moragas (18.,
34., 36.), Dobri (29.), Duque (40.).
Imperial Wet: Dospinescu (Bíró) – Alvaro, Duque, Moragas, Pavel, Cezar Ribeiro,
Pinto, Nuninho, Dobri, Balog, Görbe, Birtalan.
City’us: Coman – Pop, Boroş, Iszlai, Nagy, Kiss, Luduşan, Dobai.

Eredményjelző

A teremlabdarúgó 1. liga 18. fordulójában a következő eredmények születtek:
Jászvásári CSM Politehnica – Resicabányai Munkás 9-2, Csíkszeredai Imperial
Wet – Marosvásárhelyi City’us 11-0. A Dévai Autobergamo – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi Futsal mérkőzés lapzárta után fejeződött be, míg a Dunărea Călăraşi –
Székelyudvarhelyi FK és a Galaci United – Temesvári Informatica találkozót
április 7-én rendezik.
1. Déva
18
2. Temesvár
17
3. Galac
17
4. Székelyudvarhely 17
5. Csíkszereda
18
6. Jászvásár
18
7. Călăraşi
17
8. Resicabánya
18
9. Sepsiszentgyörgy 18
10. City’us*
18
* 8 büntetőpont levonva

15
13
13
11
7
7
7
3
1
2

Ranglista
3
3
1
2
3
3
3
0
0
0

0
1
3
4
8
8
7
15
17
16

146-25
106-25
94-37
127-62
91-75
80-74
61-63
50-174
30-137
37-150

48
42
40
35
24
24
24
9
3
-2
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Magyar vereség és gyenge játék a kazahok ellen

Vereséggel debütált Georges Leekens szövetségi kapitány a magyar
labdarúgó-válogatott kispadján, mivel
csapata pénteken 3-2-re kikapott a
több mint másfél éve nyeretlen Kazahsztántól a budapesti Groupama
Arénában.
A világranglista 136. helyén álló
vendégek már a himnuszok alatt elnyerték a hazai publikum szimpátiáját, mivel több játékos is a vacogó
kísérő gyerekekre terítette bemelegítő
felszerelését. A vendégek ezt követően már korántsem voltak ennyire
népszerűek, hiszen tíz perc alatt kétgólos vezetéshez jutottak, a magyar
szurkolótábornak pedig ebben a pillanatban el is fogyott a türelme. A 21.
percben úgy tűnt, magára talált Lee- Gulácsi Péter, Fiola Attila és Botka Endre (b-j) a harmadik kazah gól után a Magyarország
Kazahsztán barátságos labdarúgó-mérkőzésen Budapesten, a Groupama Arénában
kens együttese, ehhez Dzsudzsák Ba- –2018.
március 23-án. MTI Fotó: Illyés Tibor
lázs harcossága és Szalai Ádám kissé
szerencsés gólja kellett.
A lendület azonban nem tartott ki
sokáig, a kazahok szépen lassan visz* Georges Leekens, a magyar válogatott szakvezetője: „Az első tiszavették az irányítást, nem sokkal a zenöt percet gyakorlatilag átaludtuk, ezen felül adtunk három ajánszünet előtt pedig visszaállították a dékgólt az ellenfélnek. Rengeteg egyéni hibát elkövettünk. A félidei
kétgólos különbséget.
cserék után kicsit jobb lett a játékunk, ugyanakkor nem vagyok eléA magyarok belga szövetségi kapi- gedett. Három nappal ezelőtt mondtam, hogy nemzetközi szinten fitánya három cserével próbálta felrázni zetni kell a hibákért, ezeket most gólokra váltotta az ellenfél. Több
a csapatát – a védelemről mindent el- játékos is nagyot küzdött, mint például Dzsudzsák Balázs.”
árult, hogy a két szélső hátvédet le* Sztanimir Sztojlov, a kazah válogatott szövetségi kapitánya:
hozta –, de semmilyen érzékelhető „Mindkét csapat számára egy jó felmérő volt ez a találkozó. Én naváltozás nem történt a pályán. A hazai gyon elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, szervezettségészurkolótábor először csak azt kia- vel, annak külön örülök, hogy végig magabiztosan futballoztunk.
bálta, hogy „hol a szívetek”, a 60. Elsősorban nem az eredmény érdekelt, hanem az, hogy milyen állapercben azonban látványosan sokan potban vannak a játékosok, de természetesen nagyon örülök a győzeinkább a korai távozás mellett döntöt- lemnek, hiszen az magabiztosságot ad a futballistáknak.
tek. Ők már nem látták, ahogy Né- Világranglistás helyezésünk nem felel meg a valóságnak.”
meth Krisztián egy bombagóllal ismét
minimálisra csökkenti a különbséget.
A lefújást követően a játékosok hatalmas füttykonA magyar válogatott az utolsó bő húsz percben beszo- certben részesültek, és ugyan kisétáltak a táborhoz, de
rította kissé elfáradó ellenfelét, de az eredmény nem ez csak „olaj volt a tűzre”, így az öltöző felé vették az
változott.
irányt.

Mestermérleg

Szép gólok, román győzelem
Izraelben

Felkészülési
mérkőzésen egygólos győzelmet
aratott a román
csapat Izraelben,
szombaton este. A
Cosmin Contra
irányította alakulat
főleg második félidei (jobb) játékának köszönhetően
érte el a sikert.
Meglehetősen
kiegyensúlyozott
játékot hozott az
első
félidő,
amelyben mindkét együttesnek
voltak gólszerzési
lehetőségei. A 28.
percben Grozav
remek labdával
szolgálta ki Keserüt, aki a büntetőterületen átvette, majd mellbe
lőtte az izraeli kapust, Harusht –
ez volt a románok legnagyobb
helyzete. A másik oldalon Florin
Niţă három ízben is a megmentő
szerepébe kerülhetett, így gól
nélküli állásnál vonultak szünetre
a csapatok.
A negyedórás pihenő után a
házigazdák játszottak jobban, így
történt, hogy a 60. percben, Deac
labdavesztését követően megszerezték a vezetést: Natcho két
román játékost is kicselezett, mielőtt megtalálta volna a védői
közül kiugró Sabát, utóbbi klaszszis mozdulattal lőtte ki a hosszú
sarkot. A románok szövetségi ka-

Fotó: one.co.il

pitánya azonnal változtatott a csapatösszetételen, behoza Chipciut,
Stanciut és Mitriţát, a játék pedig
szinte azonnal megváltozott – a
javukra. Stanciu szinte rögtön óriási gólt lőtt távolról a bal felsőbe,
majd a 82-ben Mitriţă zseniálisan
indította a védővonal mögé belopózó Ţucudeant, aki lazán átemelt az érkező Harush kapuson.
Ez volt a győzelmet jelentő találat, mert bár a házigazdák mindent megtettek az egyenlítő
találatért, a vendégek védelme
állta a sarat a végéig.
Kedden Svédországot fogadja
a román csapat, Craiován, 21.30
órai kezdettel.

Jegyzőkönyv

Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Izrael –
Románia 1-2 (0-0)
Netanya, városi stadion, vezette: Masziasz Dimitriosz (ciprusi).
Gólszerzők: Tomer Hemed (60.), illetve Nicolae Stanciu (64.),
George Ţucudean (82.).
Izrael: Ariel Harush – Ben Bitton, Loai Taha, Eytan Tibi, Taleb
Tawatha – Barem Kayal (46. Almong Cohen), Birbas Natcho (80.
Hanan Maman), Dor Micha (46. Eran Levy), Maor Melikson (46.
Dia Sabia) – Tal Ben Chaim (68. Dan Einibinder), Tomer Hemed
(61. Alon Turgeman).
Románia: Florin Niţă – Romario Benzar, Dragoş Grigore, Cristian Săpunaru, Nicuşor Bancu – Mihai Pintilii (72. Paul Anton),
Răzvan Marin (83. Alexandru Cicâldău) – Ciprian Deac (61. Alexandru Chipciu), Constantin Budescu (61. Nicolae Stanciu), Gheorghe Grozav (61. Alexandru Mitriţă) – Claudiu Keserü (70.
George Ţucudean).

Jegyzőkönyv

Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Magyarország
– Kazahsztán 2-3 (1-3)
Budapest, Groupama Aréna, 9038 néző, vezette: Tomasz Musial
(lengyel).
Gólok:
* 6. perc: a bal oldali szögletet a rövid oldalra lőtte be Iszlamhan,
a labda gyakorlatilag végigpattogott egy méterre a kaputól, s végül a
hosszú sarokhoz érkező Murtazajev közvetlen közelről a hálóba lőtt
(0-1).
* 10. perc: Szeidahmet a jobb oldalon két magyar védőt vert át,
majd betört a 16-oson belülre, Eleknek kötényt adva passzolt középre, Fiola nem tudott felszabadítani, így Zajnutgyinov nyolc méterről lőhetett, a labda Fiolán megpattanva a bal alsó sarokba vágódott
(0-2).
* 21. perc: Dzsudzsák harcosan szerzett labdát a jobb oldalon,
majd gyorsan elvégezte az ellene elkövetett szabálytalanság miatt
megítélt szabadrúgást. A labdával Kleinheisler tört a 16-oson belülre,
erőből középre lőtte, Szalai pedig jó ütemben tette bele a lábát, így a
jobb alsó sarokba pattant (1-2).
* 39. perc: Bese csúszott el hátul, Murtazajev csapott le a labdára,
az ötösről még volt szíve továbbpasszolni a túloldalon érkező Szeidahmet elé, aki így senkitől sem zavartatva továbbíthatott a hálóba
(1-3).
* 68. perc: egy röviden kifejelt beadást Németh 16 méterről kapásból zúdított a kapu bal oldalába (2-3).
Sárga lap: Kleinheisler (47.), Otigba (54.), illetve Posztnyikov
(23.), Bejszebekov (55.).
Magyarország: Gulácsi Péter – Bese Barnabás (46. Lovrencsics
Gergő), Fiola Attila, Otigba Kenneth, Botka Endre (46. Hangya Szilveszter) – Kleinheisler László (73. Pátkai Máté), Elek Ákos (68. Pintér Ádám), Dzsudzsák Balázs – Nikolics Nemanja (76. Böde Dániel),
Szalai Ádám, Ugrai Roland (46. Németh Krisztián).
Kazahsztán: Nenad Erics – Szerhij Malij, Jevgenyij Posztnyikov,
Dmitrij Somko, Abzal Bejszebekov – Iszlambek Kuat (84. Jeldosz
Ahmetov), Baujrzsan Iszlamhan (90+3. Dmitrij Mirosnicsenko),
Baktijar Zajnutgyinov (73. Magomed Paragulgov) – Jerkebulan Szeidahmet (60. Jurij Percuh), Roman Murtazajev (88. Gafurzsan Szujumbajev), Szerhij Hizsnicsenko (76. Jerkebulan Tungisbajev).

83 éve nem nyertek a spanyolok
Németországban

A világbajnoki címvédő német labdarúgó-válogatott
1-1-es döntetlent játszott Spanyolországgal pénteken a
düsseldorfi barátságos mérkőzésen. A nyári, oroszországi vb-re készülő csapatok találkozóján a Valencia
csatára, Rodrigo Moreno Machado szerzett vezetést egy
tökéletesen felépített támadás végén, majd a Bayern
München játékosa, Thomas Müller csaknem 25 méteres
bombagóllal egyenlített.
A spanyolok utoljára 1935-ben nyertek német földön, azóta hét mérkőzést játszott ellenük a Nationalelf
hazai pályán. Egyébként mindkét csapat a 2016-os
Eb-n kapott ki utoljára, azóta őrzik veretlenségüket.
Két szövetségi kapitány is vereséggel mutatkozott
be. Az olaszok Luigi Di Biagio irányításával 2-0-ra kikaptak Argentínától, a manchesteri meccs góljait Ever
Banega és Manuel Lanzini szerezte, Messi sérülés miatt
nem játszott.
A hollandok kispadján Ronald Koeman az angoloktól elszenvedett 1-0-s vereséggel debütált, Amszterdamban a Manchester United középpályása, Jesse
Lingard volt eredményes. Anglia legutóbb az 1996-os,
hazai rendezésű Európa-bajnokságon tudta legyőzni
Hollandiát, azóta hétszer próbálkozott sikertelenül.
Egyiptom csapata a Premier League góllövőlistáját
vezető liverpooli Mohamed Szalah találatával még a
rendes játékidő hosszabbításában is vezetett Portugália

ellen Zürichben, de Cristiano Ronaldo a 92. és 94. percben is eredményes volt, ezzel fordított az Európa-bajnok együttes.
A franciák Párizsban kevesebb mint fél óra alatt kétgólos előnyt szereztek Kolumbiával szemben, ám a
vendégek fordítani és győzni tudtak.
Eredményjelző
Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzések: Argentína – Olaszország 2-0, Hollandia – Anglia
0-1, Németország – Spanyolország 1-1, Portugália –
Egyiptom 2-1, Franciaország – Kolumbia 2-3, Lengyelország – Nigéria 0-1, Skócia – Costa Rica 0-1,
Ukrajna – Szaúd-Arábia 1-1, Szerbia – Marokkó 1-2,
Görögország – Svájc 0-1, Tunézia – Irán 1-0, Magyarország – Kazahsztán 2-3, Norvégia – Ausztrália 4-1,
Szenegál – Üzbegisztán 1-1, Oroszország – Brazília
0-3, Mali – Japán 1-1, Uruguay – Csehország 2-0,
Botswana – Lesotho 1-0, Örményország – Észtország
0-0, Észak-Írország – Dél-Korea 2-1, Grúzia – Litvánia
4-0, Kanada – Új-Zéland 1-0, Zambia – Dél-Afrika
0-2, Katar – Szíria 2-2, Kenya – Comore-szigetek,
Svédország – Chile 1-2, Izrael – Románia 1-2, Koszovó
– Madagaszkár 1-0, Togo – Elefántcsontpart 2-2.

Böde: Két ilyen pofonból nem lehet felállni

Csalódottan nyilatkoztak a magyar labdarúgó-válo- 2015 októberében a görögök ellen volt legutóbb eredgatott játékosai péntek este a világranglista 136. helyén ményes.
Nikolics Nemanja azt hangsúlyozta, már a tizedik
álló kazahoktól elszenvedett 3-2-es hazai vereség után.
„A tegnapi sajtótájékoztatón még mosolygós voltam, percben változtatni kellett az előre eltervezett taktikán,
a felkészülés során befogadtak a srácok, így nem volt hiszen kényszerhelyzetbe került a gárda. Kiemelte, a
okom a búslakodásra. Jól éreztem magam az edzőtá- szünet előtt bekapott harmadik gól hatalmas hiba volt.
borban, ez a meccs viszont rosszul sikerült, így már „Sokkal jobb lett volna, ha csak egyet kellett volna
nincs okom mosolyogni” – felelte az MTI kérdésére rúgni. Nyitottabb lett volna a játék, így viszont hármat
Otigba Kenneth, aki debütált a nemzeti csapatban. A kellett szerezni a győzelemhez, ami nagyon nehéz” –
Ferencváros védője kiemelte, az elsődleges hiba az volt, fejtette ki Nikolics.
hogy nem tudták kivitelezni Georges Leekens szövetségi kapitány taktikai elképzeléseit, ezáltal a kazahok létszámfölényt tudtak
kialakítani a középpályán, emiatt pedig
könnyedén megnyerték a párharcokat.
Otigba egyúttal hozzátette, a lecsorgó labdákat is rendre a kazahok gyűjtötték be, ami
ugyancsak megengedhetetlen ezen a szinten.
„Az első húsz percben aludtunk, gólra
gólt kaptunk, két ilyen pofonból nem lehet
felállni” – mondta Böde Dániel, aki szerint a
szurkolók szeretetét csak jó játékkal lehet
visszaszerezni, ez azonban nagyon nehéz
lesz kedden a skótok elleni találkozón.
Németh Krisztán az MTI kérdésére elmondta, nem erre készültek, s kétgólos hátrány után a szépítő találata jót tett a
csapatnak. „Örülök a gólomnak, hosszú idő
után találtam be újra a válogatottban, de nem Fiola Attila, Lovrencsics Gergő, Otigba Kenneth, Dzsudzsák Balázs, Gulácsi Péter és
vagyok elégedett, szerettük volna megnyerni Pátkai Máté (b-j) a Magyarország – Kazahsztán barátságos labdarúgó-mérkőzés után
ezt a mérkőzést” – tette hozzá a csatár, aki Budapesten, a Groupama Arénában 2018. március 23-án. MTI Fotó: Illyés Tibor
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Paralimpia 2018: az elnök sikeresnek tekinti
a magyarok szereplését

Fábián Attila edző, szövetségi kapitány, Bocsi Bence, Balogh Zsolt felvezetője (guide), Balogh
Zsolt látássérült alpesi síelő, Lőrincz Krisztina sífutó, biatlonista, Markovich Gyöngyi szakágvezető, edző és Bejek Zoltán csapatorvos (b-j) Budapesten, a Magyar Sport Házában.
MTI Fotó: Soós Lajos

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke szerint
sportdiplomáciai és sportszakmai szempontból is sikeresnek tekinthető a kis
létszámú magyar csapat szereplése az elmúlt hét végén
véget ért pjongcsangi téli paralimpián.

Szabó László a keddi hazaérkezést követően, a budapesti Liszt
Ferenc Repülőtéren emlékezetett
arra, hogy négy éve, Szocsiban
nem szerepelt magyar versenyző a
téli paralimpián, most viszont Lőrincz Krisztina sporttörténelmet írt
azzal, hogy az első magyar kerekes
székes sífutó volt a fogyatékkal élő
sportolók négyévente sorra kerülő
megasporteseményén.
„Kriszta helytállt, hiszen egyéni
legjobbját érte el az ülő sífutók 1,1
kilométeres sprint számában, ezért
büszkék vagyunk rá” – fogalmazott Szabó László, aki nagyon elégedett volt a látássérült alpesi síző,
Balogh Zsolt óriás-műlesiklásban
elért 15. helyezésével is. „Úgy
érzem, Zsolt és vezetője, Bocsi
Bence ebben a számban a legtöbbet hozták ki magukból. A műlesiklásban
viszont,
sajnos,
rontottak, mert az első futamban
rosszul értelmezték a versenyt. Sajnálom őket, mert ezt leginkább
saját maguknak róhatják fel, s az
ember mindig akkor a legdühösebb, amikor úgy érzi, hogy ő

maga hibázott” – fűzte hozzá az
MPB elnöke, aki arra is büszke,
hogy Magyarország ott lehetett a
téli paralimpián részt vevő 51 ország között.
A keddi budapesti megérkezéskor elsőként Lőrincz Krisztina tűnt
fel a tranzit ajtajában, s versenytársaihoz hasonlóan tapsot kapott a
kis létszámú „fogadóbizottságtól”.
A parasífutót Bajai András, a Magyar Síszövetség elnöke egy csokor virággal köszöntötte, majd a
rokonok is hasonló ajándékokkal
lepték meg. „Úgy érzem, nekem
elég jól sikerült a paralimpia, mert
szerencsére ki tudtam hozni azt
munkát, amit az edzőmmel beletet-

tünk” – mondta a mindig vidám
sportoló, aki a riói nyári paralimpián evezésben lett 11. A versenyző elmondta: még nem döntött
arról, hogy megpróbálja-e a kvalifikációt a tokiói paralimpiára, de
annyit azért elárult, hogy az evezést egyelőre csak hazai szinten kívánja folytatni.
„Picit többet vártunk magunktól. Az óriás-műlesiklásban elért
15. helyezés összességében szerintem nem rossz, bár azért lehetett
volna jobb is” – jelentette ki a látássérült alpesi síelő, Balogh Zsolt.
A másik versenyszámra áttérve azt
mondta, nem emlékszik arra a pillanatra, amikor olyat hibázott a
műlesiklásban, hogy az végül a kizárásukhoz a vezetett. „Elvileg a
szlalom a jobbik számunk, ám ott
nagyobb a lehetőség a hibázásra” –
tette hozzá, azt azonban egyelőre
nem tudta megmondani, hogy folytatják-e a közös versenyzést vezetőjével, Bocsi Bencével.
Utóbbi hangsúlyozta: nagyon
hosszú út vezetett odáig, hogy részt
vehettek a téli paralimpián, ami
nem hasonlítható a világbajnoksághoz, ezért hatalmas élmény
volt, hogy ott lehettek és képviselhették Magyarországot.
A hat sportágat – alpesi sí, sílövészet, kerekes székes curling, sífutás, hódeszka és szánkós
jégkorong – magában foglaló
pjongcsangi téli paralimpia múlt
vasárnap ért véget.

Habsburg György a Magyar
Olimpiai Bizottság nagykövete lett

Kulcsár Krisztián elnök felkérésére Habsburg György a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) nagykövete lett. A MOB tájékoztatása szerint az osztrák-magyar újságíró, politikus, közéleti személyiség, Magyarország rendkívüli utazó nagykövete örömmel fogadta el a
felkérést.
„Elnökségem alatt a Magyar Olimpiai Bizottság különös hangsúlyt
kíván fektetni nemzetközi kapcsolatainak javítására, aminek új alapokra helyezésében számítok Önre, ugyanis közös korábbi tevékenységeink során volt alkalmam személyesen is megtapasztalni, hogy
szerteágazó kapcsolatrendszere párosul a sport iránti elkötelezettséggel és felkészültséggel” – írta levelében Kulcsár Krisztián.
Az utolsó magyar király, IV. Károly unokája és az utolsó magyar
trónörökös, Habsburg Ottó fia számára nem idegen az ötkarikás mozgalom, mivel a BOM a Magyar Sportért Alapítvány felügyelőbizottságának jelenleg is tagja, valamint korábban a 2024-es budapesti
olimpiai és paralimpiai pályázat nagykövete volt.

Vettel nyerte az idénynyitót,
Hamilton a második

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari
német pilótája nyerte a szezonnyitó Forma–1-es Ausztrál
Nagydíjat vasárnap Melbourne-ben, megelőzve a címvédő és szintén négyszeres
vb-győztes Lewis Hamiltont,
a Mercedes brit versenyzőjét.

A 30 éves Vettelnek ez volt pályafutása 48. futamgyőzelme és
100. dobogós helyezése, Ausztráliában 2011 és 2017 után harmadszor
diadalmaskodott. A harmadik helyen Vettel csapattársa, a finn Kimi
Räikkönen ért célba.
A rajtnál Hamilton megtartotta a
vezető pozíciót, az első kanyaron
pedig baleset nélkül jutott át a mezőny. Hamilton mögé Räikkönen és
Vettel sorolt be a második-harmadik helyen, a negyedik pozíciót
pedig Kevin Magnussen (Haas)
vette át Max Verstappentől (Red
Bull). Az élmezőnyben nagy változás nem történt a futam első harmadában, a kerékcserék sorát pedig
Räikkönen kezdte meg a 19. körben. Az első helyen száguldó Hamilton egy körrel később, Vettel
viszont csak a 26. körben állt ki
friss abroncsokért.
Közben két kör alatt a Haas is-
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tálló mindkét autója műszaki hiba
miatt feladta a versenyt, a francia
Romain Grosjean viszont annyira
rossz helyen állt félre, hogy emiatt
a versenybíróságnak be kellett küldenie a pályára a biztonsági autót.
Ezeket a perceket használta ki Vettel és a Ferrari, és a kiválóan időzített kerékcsere eredményeként a
német pilóta átvette a vezetést.
A Safety Car a 31. körben engedte útjára a mezőnyt, és a futamgyőzelemért küzdő Vettel –
Hamilton páros néhány kör alatt le
is szakította az üldözőket, a harmadik Räikkönennek pedig a hazai közönsége előtt a dobogóért küzdő
Ricciardóval kellett megküzdenie.
Tíz körrel a leintés előtt Hamiltonnak két másodperc körüli hátránya
volt Vettellel szemben, és bár az
utolsó öt kör kezdetére a brit ebből
egy másodpercet lefaragott, nem tudott győzni. Az ausztrálok által buzdított hazai kedvenc, Ricciardo
végül negyedik lett, míg a kétszeres
vb-győztes spanyol Fernando
Alonso ötödikként zárt a McLarennel, amellyel az elmúlt években
még a pontszerzés is csak ritkán sikerült neki.
A vb két hét múlva Bahreinban
folytatódik.

Eredményjelző

Végeredmény, Forma–1-es Ausztrál Nagydíj, Melbourne (58 kör, 307,574 km, a pontszerzők): 1. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:29:33.283 óra, 2. Lewis Hamilton
(brit, Mercedes) 5.036 másodperc hátrány, 3. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 6.309
mp h., 4. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 7.069 mp h., 5. Fernando Alonso
(spanyol, McLaren) 27.886 mp h., 6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 28.945 mp
h., 7. Nico Hülkenberg (német, Renault) 32.671 mp h., 8. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 34.339 mp h., 9. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 34.921 mp h., 10. Carlos
Sainz Jr. (spanyol, Renault) 45.722 mp h.
Pole pozíció: Hamilton.

A vb-pontversenyek állása egy futam után

* pilóták: 1. Vettel 25 pont, 2. Hamilton 18, 3. Räikkönen 15, 4. Ricciardo 12, 5. Alonso
10, 6. Verstappen 8, 7. Hülkenberg 6, 8. Bottas 4, 9. Vandoorne 2, 10. Sainz 1
* csapatok: 1. Ferrari 40 pont, 2. Mercedes 22, 3. Red Bull 20, 4. McLaren 12, 5.
Renault 7

Simona Halep kiesett a Miami Open harmadik fordulójában

Fucsovics már a nyitókört sem élte túl

Simona Halep kiesett a Miamiban zajló, 7.972.535 dollár
összdíjazású kemény pályás
tenisztorna női egyes versenyének harmadik fordulójában, miután 3:6, 6:2, 6:3
arányú vereséget szenvedett
szombaton a lengyel Agnieszka Radwańskától. A világelső román teniszező 1 óra 44
perc alatt kapott ki a 29 éves,
a WTA-ranglista 32. helyén
álló lengyel lánytól.

Simona Halep uralta az első szettet, 2:0-ra és 4:1-re is vezetett, és
bár Radwańska 4:3-ra visszajött,
Halep ismét breakelt, majd behúzta
a játszmát. A második szettben a
román játékos idegesen, kapkodva
és pontatlanul játszott, Radwańska
elment 4:0-ra, ahonnan Halep már
nem tudott fordítani, így 1-1 lett az
állás. A döntő szettben Simona jól
kezdett, 2:0-ra elhúzott, de nem
tudta tartani ezt a szintet, és Radwańska 2:3-ra fordított, Simona
egyenlített 3:3-ra, de onnan egyik
hibát a másik után követte el, amiket a lengyel lány könyörtelenül kihasznált, és 3:6-ra nyert.
Halep 3 ászt és 1 kettőshibát
ütött, meglehetősen gyengén szervált (53 százalékban nyerte a pontot
az első, 29-ben a második után), 31

Fucsovics Márton kiesett szerdán a Miamiban zajló kemény pályás
tenisztorna férfiversenyének első fordulójában. A világranglistán karriercsúccsal 60. magyar játékos a 128-as főtáblán először a német Maximilian Martererrel (73.) találkozott. Előzőleg egyszer csaptak össze, a
2015-ös wroclawi challenger-tornán Fucsovics szetthátrányból fordított
kiélezett meccsen. A második csatában a 26 éves magyar teniszező 1:1nél elvesztette, majd visszanyerte az adogatását, aztán a balkezes ellenfél
ismét brékelt, és 36 perc elteltével szettelőnybe került. A második felvonásban a 22 éves nürnbergi teniszező hamar elvette Fucsovics szerváját, majd 5:2-re elhúzott, innen a magyar egy bréket még ledolgozott,
de 5:4-nél Marterer kiszerválta a meccset. A találkozó 1 óra 15 percig
tartott.
nyerőt ütött, és 44 ki nem kényszerített hibát vétett.
Veresége ellenére Halep megőrzi
vezető helyét a WTA-világranglistán, mert a második helyezett, Ka-

roline Wozniacki már a második
körben búcsúzott Miamiban.
A román játékos egyéni teljesítményéért 47.170 dollárt és 67 ranglistapontot kap.

Babos Tímea kikapott Jelena Ostapenkótól

Babos Tímea két szoros szettben kikapott a hatodik kiemelt lett Jelena
Ostapenkótól a Miamiban zajló kemény pályás tenisztorna női versenyének második fordulójában. A francia nyílt bajnokság címvédője nagy
küzdelemben, 1 óra 37 perc alatt győzte le a világranglista 47. helyén
álló magyar teniszezőt pénteken. „Nagyon nem éreztem jól magamat a
pályán, és nem éreztem jól a játékot. Annyira akartam nyerni, hogy ez
egy picit leblokkolt. Sajnálom, mert így is sok esélyem volt” – nyilatkozta saját honlapján Babos Tímea. Hozzátette, végig küzdött, de meg
kell tanulnia megnyerni az ilyen meccseket, például agresszívabbnak
kellene lennie a fontosabb pontoknál.

Két továbbjutó,
egy búcsúzó a páros versenyben

Simona Halep és Irina Begu, Horia Tecău és Jean-Julien Roger (Hollandia) továbbjutott, Monica Niculescu és Hszie Su-vej (Tajvan) kiesett
a miami páros versenyben.
Kiegyensúlyozott mérkőzésen Simona Halep és Irina Begu 7:6 (7-3),
7:6 (8-6) arányban legyőzte a német Julia Georgesból és az amerikai
Bethanie Mattek-Sandsból alkotott párost. Halepék a második körben a
Raquel Atawo (USA), Anna-Lena Groenefeld (Németország) párossal
küzdenek meg, akik az első fordulóban 7:6 (9-7), 7:6 (7-0) arányban
múlták felül az Andrea Hlaváčková, Barbora Strýcová cseh duót.
Nem jutott tovább Monica Niculescu és Hszie Su-vej, miután viszonylag simán 7:5, 6:2 arányban alulmaradtak a Katerina Bondarenko
(Ukrajna) és Aleksandra Krunić (Szerbia) duóval szemben.
Hozta a formáját a férfi párosok mezőnyében ötödik helyen kiemelt
Horia Tecău és Jean-Julien Roger összetételű csapat, amely 65 perc alatt
6:1, 7:6 (7-2) arányban lelépte a hazai Jack Sock – Nicolas Monroe párost.
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Cambridge Analytica

A Facebook a választásokat eldöntő eszköz

Nem újdonság a Facebook és
más közösségi portálok történetében a Cambridge Analytica botránya során bírált
adatgyűjtés, a módszert Barack Obama és csapata találta
fel a volt amerikai elnök első
kampányában,
2008-ban,
majd 2012-ben erőteljesen
folytatták – állítják az AFP
francia hírügynökség által
megkérdezett szakértők.

A Cambridge Analytica cég
maga is azt mondta, hogy semmi
újat nem fedezett fel. A vállalat,
amelyet azzal vádolnak, hogy szabálytalanul 50 millió Facebookprofil adatait gyűjtötte össze,
ugyancsak Barack Obamának és
csapatának tulajdonította a módszer
feltalálását a múlt szombaton közzétett üzenetében.
2008-ban a fiatal szenátor, Barack Obama az összegyűjtött adatok
segítségével tudta felmérni, mit
kíván az ország, és ennek alapján
dolgozhatta ki programját – magyarázta Chirag Shah, a New Jersey-i
Rutgers egyetem tanára, a témáról
szóló tanulmány szerzője.
Négy évvel később – emlékeztetett Victoria Farrar-Myers, a texasi
Déli Metodista Egyetem politikatudományok professzora – az elnök
kampánycsapata arra használta fel
az adatokat, hogy mozgósítsa azokat, különösen a fiatalokat, akik
2008-ban az elnökre szavaztak, de
most haboztak megismételni döntésüket.
A mikromarketing néven ismert
módszer segítségével személyes
adatok felhalmozásával „meg lehet
határozni” azt a témát, amely moti-

válja és szavazásra készteti a választót – fejtette ki Farrar-Myers.
Ezzel a módszerrel nem a választó véleményét akarják megváltoztatni, inkább szavazásra akarják
késztetni, a mozgósítás ugyanis
mindegyik táborban gyakran döntő.
Donald Trump elnök csapata
2016-ban szintén élt a mikromarketing módszerével, egyebek között a
Cambridge Analytica által összegyűjtött adatok révén.
Victoria Farrar-Myers emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi elnökválasztás közeledtével Trump
kampányában sok helyen tartottak
a választás szempontjából jelentéktelennek tűnő helyeken nyilvános
gyűléseket. Végül azonban ezek a
választókörzetek, amelyeket egyebek mellett a közösségi portálokon
összegyűjtött adatok segítségével
azonosítottak, döntötték el a választást a republikánusok javára.
A Szövetségi Választási Bizottság (FEC) által közzétett dokumentumok szerint John Bolton, a Fehér
Ház csütörtökön kinevezett új nemzetbiztonsági főtanácsadója szintén
alkalmazta a Cambridge Analyticát
több kongresszusi képviselőjelölt
javára történő adománygyűjtésben.
A hét eleje óta sok konzervatív
kommentátor bírálta, hogy ugyanazok a médiumok botrányként tálalják a Trumpnak segítő Cambridge
Analytica ügyét, amelyek korábban
kedvezően fogadták Obama digitális stratégiáját, és hangsúlyozták,
hogy a módszerek ugyanazok.
Az Obama-csapatnak mindenesetre vannak önigazoló érvei. „A
Cambridge Analyticától eltérően mi
nem loptunk személyes adatokat a

Facebook-oldaláról
választók
hamis ürügyekkel” – írta a Twitteren Michael Simon, Obama 2008as kampányának adatelemző
vezetője.
A dolog azonban nem ilyen
egyértelmű. A Medium című honlapon megjelentetett szerkesztőségi
cikkében Rayid Ghani, a 2012-es
Obama-kampány tudományos felelőse azt állította, hogy kikérték a jelölt
szimpatizánsainak
bele-

1968-ban a tiltakozó mozgalom
globálisabb méreteket öltött: a kapitalizmus klasszikus bírálatához –
amelyet gyakran kísért a kommunista Kína iránti elragadtatás –,
újabb követelések csatlakoztak: a
szexuális szabadság, a feminizmus
és a környezetvédelem. A mozgalom Olaszországot, Törökországot
és Japánt érintette.
Németországban
a
Rudi
Dutschke, a baloldali diákszervezet,
az SDS vezetője elleni április 11-i
gyilkossági kísérlet miatt zavargások törtek ki Berlinben, majd tucatnyi más német városban.
Franciaországban a Párizs mel-

letti Nanterre egyetemét, az agitáció
fellegvárát áprilisban bezárták, de a
zavargások felkelésbe torkolltak a
fővárosban 11-ére virradóra. Két
nappal később a lázadáshoz a munkások is csatlakoztak, és több héten
át általános sztrájk bénította meg az
országot.
Charles de Gaulle tábornok, francia köztársasági elnök, akit egy
időre megzavart a lázadás, május
30-án feloszlatta a nemzetgyűlést,
hívei pedig még aznap hatalmas
tüntetést szerveztek, és megnyerték
a júniusi parlamenti választásokat.
A lázadás szele nem csak a Nyugatot csapta meg.

1961 óta és főként 1964-ben az
Egyesült Államok egyre nagyobb
számú katonával igyekezett segítséget nyújtani a kommunista ÉszakVietnam
által
támogatott
partizánmozgalom, a Vietkong támadásai ellen küzdő dél-vietnami
rendszernek.
Január végén, holdújévkor a Vietkong és Észak-Vietnam megtámadott több száz dél-vietnami várost,
közöttük Huét és Saigont. A váratlan offenzíva megfosztotta hitelétől
Lyndon Johnson elnök kormányzatát, bizonyítva, hogy egy partizánmozgalom képes szembeszállni a
hatalmas amerikai háborús erőfeszítésekkel.
Március végén Johnson bejelentette, hogy részlegesen leállítják az
Észak-Vietnam elleni légitámadásokat. Májusban Párizsban megkezdődtek a tárgyalások. Ezzel
megkezdődött egy hosszú amerikai
kivonulási folyamat, amely 1976ban Vietnam újraegyesítésével ért
véget az északiak irányítása alatt.
A hatvanas évek közepén a vietnami háború elítélése az US Go
Home! (Menj haza, Amerika!) jelszót skandáló tiltakozó diákok
közös álláspontja az amerikai campusokon és az európai egyetemeken.

összeállítani a megkeresendő ingadozó választók listáját, amelyen
végül 15 millió név szerepelt.
Valójában sem Obama két kampánya, sem Trumpé nem szegte
meg sem a személyes adatok védelméről szóló törvényt, sem a Facebook 2015-ben megszigorított belső
szabályait – véli több szakértő.
„Véleményem szerint nincs szó
magánéletről, ha valaki, aki felmegy a közösségi portálokra, úgy
dönt, hogy megosztja a személyes
adatait” – vélte Victoria FarrarMyers professzor, aki a Demokrata
Párt szimpatizánsa.

Zuckerberg beismerte a Facebook tévedését

Az EFE hírügynökség adatai szerint az Amerikai
Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (FTC) vizsgálatot indított a Facebook ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a közösségi portál
működtetői hozzáférést biztosítottak egy, a Donald
Trump elnök választási kampányában érdekelt cégnek 50 millió felhasználó bizalmas adataihoz, amelyeket aztán politikai célokra használtak fel. Az egy
hete nyilvánosságra hozott információk szerint a
Cambridge Analytica vállalatnak 2014 óta hozzáférése volt a Facebook-felhasználók adataihoz.
Zuckerberg nyilatkozatában kijelentette: a Facebook „követett el hibákat”, de mostantól az egyik
legfontosabb feladatuknak tekintik, hogy hasonló
esetek ne ismétlődhessenek meg. Ennek érdekében a
közösségi oldalon elérhető valamennyi applikációt
alaposan átvizsgálják, és kitiltják az oldalról azokat
a fejlesztőket, akik visszaélnek a személyes adatokkal, illetve nem vállalják a mostantól kötelező auditálást. A felhasználók adataihoz történő hozzáférést
pedig ezentúl korlátozzák: csupán a nevek, a profilképek és az e-mail-címek lesznek nyilvánosak, minden további adat csakis akkor lesz elérhető, ha a
fejlesztő előzetesen írásos szerződést köt a
Facebookkal, megszerzi a felhasználó jóváhagyását
is – hangsúlyozta Zuckerberg.
A Facebooknak „megvan a felelőssége felhasználói adatainak védelmében” – fogalmazott a közösségi
fórum alapítója, s hozzátette, hogy ha e felelősségnek

1968, a lázadások és remények éve a világban

Az Egyesült Államok tehetetlen volt Vietnamban, eközben
Berlinben, Párizsban és Mexikóban forrongott az ifjúság,
Csehszlovákiában szembeszálltak Moszkvával: fél évszázad telt el 1968 óta, amely
a lázadások és a gyakran
meghiúsult remények éve volt
– írta az évforduló kapcsán az
AFP francia hírügynökség.

egyezését, mielőtt felhasználták
volna a Facebook-profilon lévő
adataikat. A kampánycsapat ezután
arra biztatta ezeket a szimpatizánsokat, hogy kérjék meg egyes, a
kampány során azonosított „barátaikat”, menjenek el szavazni. A „barátokat” azonban nem tájékoztatták
erről az eljárásról, az adataikat így
a tudtuk nélkül használták fel.
A The New York Times Magazine-ban 2013-ban megjelent egyik
írás szerint Rayid Ghani 2012-es
csapatának egyik tagja elmagyarázta, hogy a Facebook felhasználásával
sikerült
világosan

nem képes eleget tenni, akkor „nem is érdemli meg,
hogy szolgálja” a közösséget.
Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban egyaránt vizsgálatot indítottak a hatóságok a
Cambridge Analytica ellen, a Facebook adatainak
feltételezett nem megfelelő felhasználása miatt. A
botrány múlt hét végi kirobbanása óta a Facebook
részvényeinek értéke zuhanórepülésbe kezdett, a
nagyvállalat piaci értéke pedig dollármilliárdokkal –
egyes adatok szerint 50 milliárd dollárral – csökkent.
Romániában a Szociáldemokrata Pártot gyanúsítják azzal, hogy együttműködött az SCL Cambridge
Analytica nevű tanácsadó céggel a választási kampányban. Az erről szóló közleményt azt követően
adta ki a nagyobbik kormánypárt, hogy a Facebookfelhasználók adatainak politikai felhasználásával
kapcsolatos botrány közepette egy brit politikai tanácsadó, Rupert Wolfe Murray az Associated Press
amerikai hírügynökségnek nyilatkozva azt állította,
2016-ban – amikor Romániában tevékenykedett – a
Cambridge Analytica nevű vállalat meg akarta bízni,
hogy segítsen a PSD kampányában. Murray állítása
szerint elutasította a felkérést, arra hivatkozva, hogy
nem dolgozik politikai pártoknak. Az SCL Cambridge Analytica az AP megkeresésére cáfolta, hogy
közreműködött volna a 2016-os romániai választási
kampányban. (hírösszefoglaló)

Csehszlovákiában a kommunista
párt élére januárban kinevezett Alexander Dubcek sajátos kísérletet tett
az „emberarcú szocializmus” bevezetésére, és liberalizálta a rendszert.
Lengyelországban is „tavasz”
volt márciusban, amely a kommunista rendszer által sokáig elnyomott
diákság
lázadásában
nyilvánult meg. Miután több diákvezér zsidó volt, a hatalom antiszemita kampányba kezdett, amelynek
következtében több ezren emigráltak az országból.
A diáklázadások Mexikót is elérték. Október másodikán a rendvédelmi erők fiatal tüntetőket
(hivatalos adatok szerint 33-at, külföldi szemtanúk szerint 200-300-at)
öltek meg Mexikóvárosban.

A hatalom rendet akart rakni a
mexikói fővárosban október 12-én
kezdődő olimpia előtt, de ide is elért
a lázadások szele: két afroamerikai
olimpiai érmes, Tommie Smith és
John Carlos felemelt ököllel állt fel
az emelvényre, hogy tiltakozzon az
afroamerikai közösséggel szembeni
egyesült államokbeli bánásmód
ellen.
Az 1968-as esztendő tragikusnak
bizonyult az Egyesült Államokban
a faji megkülönböztetés ellen küzdők számára: április 4-én a Tennessee állambeli Memphisben egy
fehér fajgyűlölő meggyilkolta az
1964-ben Nobel-békedíjjal kitüntetett Martin Luther King afroamerikai lelkészt, polgárjogi harcost. A
gyilkosság után zavargások törtek
ki több amerikai nagyvárosban, így
Washingtonban is.
Egy másik gyilkosság is történt
az Egyesült Államokban: június 5én Los Angelesben a demokrata
párt elnökjelölt-választó gyűlésén
aratott győzelme után egy palesztin
közvetlen közelről agyonlőtte Robert F. Kennedyt, az 1963-ban meggyilkolt John F. Kennedy öccsét.
Ezen a nyáron a nigériai szakadár
Biafra tartományban éhínségtől haldokló gyermekekről készült felvételek rázták meg a világot. A
konfliktusnak és főként a központi
hatalom ellen elrendelt blokádnak
több mint egymillió halálos áldozata volt, túlnyomó többségük az
éhezésbe és betegségekbe halt bele
1967 és 1969 között. Néhány francia orvosnak a helyszínen végzett
munkájával kezdődött meg az újfajta humanitárius segítségnyújtás
az Orvosok Határok Nélkül (MSF)
segélyszervezet 1971-ben történt
megalapításával.
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A Nádas-patak medrébe zuhant

(Folytatás az 1. oldalról)
Ötezer liter gázolajat gyűjtöttek a vízből
Amint Cristian Bratanovici, a Maros Vízügyi Hatóság vezetője megkeresésünkre kifejtette, a péntek
késő délutáni baleset nyomán a patakmederbe zuhant
tartálykocsi meredek dőlésszöge miatt a 9000 literes
tartály zárókupakja mellett kezdett szivárogni a gázolaj. 19 órakor a vízügyi hatóság balavásári munkapontjának három alkalmazottja azonnal akcióba
lépett a Nádas-patak és a Kis-Küküllő szennyezésének megakadályozása érdekében, ezért fém-, illetve
műanyag edényekbe gyűjtötték a szivárgó üzemanyagot. Ugyanakkor a gázolajjal szennyezett vízfeszalmabálákat
helyeztek,
hogy
lületre
megakadályozzák a szennyezésnek a Kis-Küküllőbe
való áramlását. 20 órakor a helyszínre vezényelték a
vízügyi hatóság gyors beavatkozások osztagának további öt alkalmazottját, akik a vízszennyezés továbbterjedésének megakadályozásában segédkeztek. Hat
gátat állítottak fel a patakon, és az akciójuk során
ötezer liter gázolajat sikerült összegyűjteni a víz felszínéről.
A gyors beavatkozásnak köszönhetően szombaton,
24-én hajnali 3.15 órakor a tartálykocsi gázolajszivárgását sikerült megállítaniuk. Az operatív csoport
vízmintákat vett a helyszínen, illetve a Kis-Küküllőbe
való beömlésnél a laboratóriumi vizsgálatok érdekében. Egyelőre nem észleltek pusztulást a halállományban, a Nádas-patak nagy vízhozama felhígította
a szennyezettséget, remélhetőleg a laboratóriumi
vizsgálatok sem mutatják ki ennek ellenkezőjét.
(pálosy)

kiértékelése, többen megvásároltak,
vagy bérbe vettek gépeket, illetve
csarnokokat, gabonatárolókat építettek saját pénzen, és most tanácstalanul várják, hogy a pályázatok
alapján mikor kaphatják vissza a
beruházott pénzt. A gazdák azt kérték, hogy vizsgálják ki, miért nyert
ilyen kevés pályázat. Tavaly júniusban 1070 projekt érte el az 55 pontos „minőségi küszöböt”, a
második félévi kiírás legkisebb
pontszáma 66,45 volt. 79 millió euróra lehetett pályázni, az elnyert
projektekre 24.414.472 eurót fizetnek majd ki.
A 4.1-es programcsomagra engedélyezett magánszemélyek (farmerek), szövetkezetek, termelőcsoportok is pályázhatnak. Növénytermesztő farmok esetében a stan-

www.bopita.com

Az erdőszentgyörgyi Lion International Trading Kft., Bopita gyerek- és ifjúsági bútorokat gyártó cég, minőségellenőrt
keres.
A munkakör leírása:
– termékeink minőségi szintjének megőrzése és további javítása

elvárások:
– angolnyelv-tudás
– felsőfokú végzettség
– pontosság
– dinamizmus
– csapatszellem
Tapasztalat előnyt jelent.
Végzős egyetemisták jelentkezését is várjuk.
Önéletrajzot és szándéknyilatkozatot a következő e-mail-címre
lehet küldeni: office@lionsrl.ro
További információk a következő
telefonszámon: 0265-580.355.

Eddig csak 42 projekt farmfejlesztésre

Március elején az Országos Vidékfejlesztési Ügynökség (AFIR)
összesítése alapján a növénytermesztő farmfejlesztésre szánt 4.1-es
programcsomag második kiírására
a 2014–2020-as finanszírozási időszakra mindössze 42 projektet nyújtottak be a gazdák. A támogatással
mezőgazdasági gépeket, felszereléseket, ugyanakkor zöldségtermesztő
üvegházakat,
napraforgóolaj-préseket vásárolhatnak, illetve segíthetik a rövid élelmiszerlánc kialakítását.
Ennél jóval többen pályáztak,
azonban a projektek kiértékelése
után többet „finanszírozás nélkül támogatandó” (eligibil fără finanţare)
megjegyzéssel utasítottak el, ezért a
gazdák elégedetlenségüket fejezték
ki a sajtóban. Sokat tartott a tervek
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dard termelési érték 500.000 SO, az
állattenyésztési farmok esetében ez
az érték 1.000.000 SO, és a beruházás felét állják. A támogatás elérheti
az 500.000 eurót kisebb beruházásokra, illetve 1 millió eurót építkezések és 1,5 millió eurót a
zöldségtermesztés és állattenyésztés
területén. Élelmiszerláncok kiépítésére akár 2 millió euró is megpályázható. Az 500.000 standard
termelési értéket meghaladó és az
1 millió standard értéket meghaladó állattenyésztő farmok esetében
a vissza nem térítendő hitelkeret a
beruházás 30%-a, a szövetkezet,
termelői csoportok esetében pedig
50%, amennyiben a beruházás értéke nem haladja meg a 2 millió
eurót – áll az AFIR közleményében. (v.gy.)

Az élő bárányokat árusítók figyelmébe

A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság közli, hogy azok, akik húsvét előtt levágásra élő állatokat adnak el
a Cuza Vodă utcai napipiacon, az alábbi iratokkal kell rendelkezzenek:
– a gazda személyazonossági igazolványa
– termelői engedély
– az illető település állatorvosa által kibocsátott állategészségügyi igazolvány
– a helyi állatorvos által kiállított szállítólevél
– élelmiszerlánc (állatorvostól)
– mindkét fülben fülszámozott bárányok
A vágópont március 26. – április 7. között engedélyezett a Cuza Vodă utcai piacon.
Ha a vágás nem higiénikus körülmények között történik, megbetegedésekhez vezethet, ennek elkerülése
érdekében, kérjük, vegyék igénybe az állategészségügyi engedéllyel rendelkező vágópontot.
Ujică Valer ügyvezető

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128313. (19953-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, BÁROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866.
(61031)

Az ANA RESORT KFT. szakképzett SZAKÁCSOT alkalmaz. Érdeklődni a 0737-507-020-as telefonszámon. (61025-I)

VILLANYSzERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAzÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT
és SOFŐRT. Tel. 0734-123-877. (19982-I)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő
FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAzUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, HÖLGY RECEPCIÓST.
Szállást, étkezést, utazást biztosítunk. Tel. 0770-183-799. (19981-I)

TÁPGYÁRTÁSSAL, valamint SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL FOGLALKOZÓ NYÁRÁDTŐI CÉG
keres: RAKODÓMUNKÁST, ELÁRUSÍTÓT, RAKTÁROST, ZSÁKOLÓT, B és C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. (Szakmai tanúsítvánnyal rendelkező sofőrök előnyben.) Tel. 0725-578030. (sz.-I)

Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ 3 szobás lakás a Kövesdombon. Tel. 0740-268-833. (-I)
ELADÓ 60 család méh. Tel. 0744285-109, 0747-010-874. (sz.-I)
VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744474-863. (6216)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576831. (7039)
ELADÓ saját termesztésű FACELIA
vetőmag, 25 lej/kg, alkudható. Tel.
0744-833-597, 0365/429-580. (7381-I)

MINDENFÉLE
FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0754-321542. (1656)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (7356)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat.
Tel.
0766-519-187.
(19976-I)

MEGEMLÉKEZÉSS
Maroknyi
fény,
tengernyi
bánat és mélységes csend
maradt utánad. Múlik az idő,
de a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta
kicsordul. Neved a szél
simogatja egy táblán, az örök
kék ég alatt az örök magány,
de mégis bennünk élsz
tovább, mert az emléked
erősebb,
mint
a
halál.
Szomorú szívvel emlékezünk
KÁDAS SÁRÁRA halálának
harmadik évfordulóján. Emlékét őrzi leánya, Annamária,
veje, Zoli és egyetlen unokája,
Zoltika. (7567)

Szomorú szívvel emlékezünk
március
26-án
FEKETE
BERTÁRA
halálának
17.
évfordulóján. Nyugodjon békében! Lánya, veje, unokája.
(7543-I)

Már 18 éve nincs közöttünk
édesapánk,
id.
JÁNOSI
SÁNDOR.
Drága
emlékét
kegyelettel
őrzi
szerető
családja. (7573-I)

Kegyelettel emlékezünk március 25-én a legdrágább
édesapára, PORCZA JÓZSEFRE, aki 12 éve távozott
szerettei köréből. Emléke
legyen áldott, nyugalma fölött
őrködjön
szeretetünk.
Szerettei. (7609-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, após,
rokon, a demeterfalvi születésű
TÓTH LAJOS
csíkfalvi lakos életének 69. évében 2018. március 25-én hosszú
betegség után csendesen megpihent. Drága halottunk temetése
március 27-én, kedden 14 órakor
lesz a csíkfalvi sírkert ravatalozójából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (7628-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
unokatestvérünktől,
NAGY
JÓZSEFTŐL.
Emlékét
megőrizzük.
Nyugodj
békében!
Őszinte részvétünk gyászoló
családjának. Zsuzsa és Jutka.
(7616)
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Üdülés: HURGHADA

EGYIPTOM
ÁPRILISI – MÁJUSI
AJÁNLATOK

Repülővel Kolozsvárról (minden illetékkel)

Indulás: 2018. április 18.

397 euró / fő / 7 éj all inclusive, Hotel Grand Hotel 4*
432 euró / fő / 7 éj, all inclusive Hotel Pickalbatros Seaworld 5*
439 euró / fő / 7 éj, all inclusive, Hotel Grand Resort 5*
439 euró / fő / 7 éj, all inclusive, Hotel Albatros Aqua Park 5*
565 euró / fő / 7 éj, all inclusive, Hotel Jungle Aqua Park 5*

Közlemény

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex
Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy április 2–30. között Marosvásárhelyen, a tanintézményekben rágcsálóirtásra, rovarirtásra
és fertőtlenítésre kerül sor.
A felhasználandó szer hatóanyaga rágcsálóirtáshoz a Facorat
pasta, rovartirtáshoz a Freedom 11 Micro E és a Deadyna, a fertőtlenítéshez pedig Preventol CD 601; az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés szempontjából ártalmasnak
(Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek. Baleset esetén mielőbb jelentkezzenek a Megyei Kórház sürgősségi osztályán. Kérjük, fokozottan figyeljenek oda a gyerekekre és a háziállatokra.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az
érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett
társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál
és gazdasági egységeknél egyaránt.

Indulás: 2018. május 2.

371 euró / fő / 7 éj all inclusive, Hotel Grand Hotel 4*
392 euró / fő / 7 éj, all inclusive, Hotel Grand Resort 5*
505 euró / fő / 7 éj, all inclusive Hotel Pickalbatros Seaworld 5*
505 euró / fő / 7 éj, all inclusive, Hotel Albatros Aqua Park 5*
594 euró / fő / 7 éj, all inclusive, Hotel Jungle Aqua Park 5*

Az árak tartalmazzák: a repülőjegyet a Kolozsvár – Hurghada –
Kolozsvár útvonalon, a repülőtéri illetékeket, a transzfert:
repülőtér – szálloda – repülőtér,
7 éj szállást a választott szállodában, all inclusive ellátást.

