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Kultúrportyán kicsik, nagyok

Rekordszámú látogató a Múzeumok Éjszakáján

Tűzoltónap
Csíkfalván

Hatodszor rendezett évi találkozót az
önkéntes tűzoltók számára a csíkfalvi
alakulat: ünnepélyes pillanatokkal
kezdtek, majd a szórakoztató programokra is jutott idő.

____________2.
Százezrek
zarándokoltak el
Csíksomlyóra

Bár idén valamivel kevesebb látogatóra számítottak a múzeumi éjszaka szervezői, szombat estére egyértelművé vált,
hogy a 15–16 órás kulturális kaland résztvevőinek száma a
tavalyit is felülmúlta. Ez részben a programban szereplő kuriózumoknak – a ferences templom tornya megnyitásának, a
kriptalátogatásoknak –, ugyanakkor annak is tulajdonítható,
hogy a marosvásárhelyiek többsége – a kisgyermekes családoktól a tizen-, huszonéveseken át az idősebb korosztályokig
– szívesen töltekezik a város kiállítótereinek kincseiből, szereti és évről évre várja a délelőtt kezdődő, éjszakába nyúló
művészeti barangolást.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Déli 12 órakor jókora tömeg várakozott a főtéri ferences templom tornyánál. Fülöp Tímea főszervezőt is itt kérdeztük az első benyomásokról.
– A múzeumi karkötőt egy héttel korábban elkezdtük árusítani, elővételben azonban kevés kelt el belőle. Számítottunk arra, hogy a csíksomlyói búcsúval való egybeesés miatt kisebb lesz az érdeklődés, mint tavaly,
de már a pénteki megnyitón érződött, hogy ez nem feltétlenül így van –
mondta a főszervező, miközben a sor eleje eltűnt a toronyajtó mögött. A
látogatók kisebb csoportokban léphettek be az épületmaradványba,
amelynek titkairól – a szerzetesek nyughelyéül szolgáló kriptáról – számos fotó mesélt. A biztonsági okokból nem látogatható föld alatti sírboltról készült képeket a kisebb látogatók is érdeklődve nézegették,
(Folytatás a 6. oldalon)

A hegytetőn a búcsú előtti órákban a
szervezők folyamatosan jelentették be
az érkező csoportok lélekszámát és a
csoportvezetők nevét. A gyalogos zarándokcsoportok bejelentését olykor
megtapsolta az összegyűlt tömeg.
Amint elhangzott, a 42 kilométerre
fekvő Székelyudvarhelyről például
több mint nyolcszázan zarándokoltak
gyalogosan.

____________4.
Megőrizni
a közösséget

A segesvári Gaudeamus Alapítvány
mellett működő baráti társaság létrejöttének 15. évfordulóját ünnepelték a
május 12-i találkozón.

____________5.

Folytatódik az önbecsapás

Bodolai Gyöngyi

Lapunk évről évre jelezte mind a nyolcadik osztályt lezáró képességvizsga, mind az érettségi vizsga értékelésekor, hogy az eredmény
nem felel meg a valóságnak, mert nem a VIII. és a XII. osztályt végzett
diákok, csupán a képességvizsgára és érettségire jelentkezett tanulók
száma alapján számították ki az átmenő jegyet elérők teljesítményének
átlagát.
A tanügyi berkekben jól ismert, de évek óta kegyesen elhallgatott
helyzet az elmúlt napokban „brăilai jelenség” néven robbant be a romániai sajtóba. Egy tanügyi kérdésekkel foglalkozó nem kormányzati
szervezet, a Human Catalyst nyílt levélben jelezte a Közoktatási Minisztériumnak, hogy az osztály, az iskola vagy a tanfelügyelőség szintjén azt sugallják a leggyengébb diákoknak, hogy ne vegyenek részt a
képesség- és az érettségi vizsgán, hogy ne rontsák az iskola és az összesítés nyomán a megye eredményét. Országos hazugságnak, csalásnak,
kirekesztésnek nevezik a jelenséget, amely az általuk közölt statisztika
alapján átfogja az egész országot, és véleményük szerint a kirekesztés
során a romániai gyermekek tanuláshoz való alapvető joga sérül.
A szervezet azért hozta fel Brăila megyét a legszembetűnőbb példaként, mivel ott az elmúlt évben a képességvizsga 7,29-es átlaga Bukarest municípium után országos viszonylatban a második legmagasabb
volt. A dél-romániai megyének ezt úgy sikerült elérnie, hogy a nyolcadik osztályt végzett diákok 36,5 százalékát nem engedték képességvizsgára állni. Hasonlóan járnak el az érettségi előtt álló,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 42 perckor,
lenyugszik
20 óra 55 perckor.
Az év 141. napja,
hátravan 224 nap.

Ma KONSTANTIN,
holnap JÚLIA és RITA napja.
IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 220C
min. 120C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

35, 28, 1, 24, 3 + 9

7, 32, 25, 18, 20, 30
12, 16, 33, 45, 3, 10

NOROC PLUS: 2 9 9 8 0 9

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

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Az autonómia igézete és
a párizsi békeszerződés

Május 22-én, kedden 17 órai kezdettel a marosvásárhelyi
Bernády Házban Az autonómia igézete és a párizsi békeszerződés című előadásra kerül sor. Az RMDSZ, a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a nagyváradi Szacsvay
Akadémia történelmi előadás-sorozata keretében Romsics
Ignác, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
egyetemi tanár értekezését hallgathatják meg a résztvevők.

Jogi tanácsadás

Május 23-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal
előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos iratokat.

Az Ariel Színház műsora

Május 22-én, kedden és 23-án, szerdán délelőtt 9.30-kor
és 11 órakor a Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz című mesejátékra várják a gyermekeket a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházba. Kedden délután 6 órakor az
Ariel Stúdióban a 4 éven aluli nézőknek szóló Évszakok
látható. 24-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor Szászrégenben A téli tücsök meséi című előadását mutatja be az
Ariel Színház. 25-én, pénteken délután 2 órakor az Ariel
Stúdióban a Mondják meg Zsófikának című, 7–10 éves
korosztálynak szóló előadás látható. Ez utóbbi előadáson
csak előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni, tel.:
0747-942-181.

Ingyenes felkészítők
képességvizsgára

Novák Csaba Zoltán szenátori irodája és az RMDSZ
Maros megyei szervezete ingyenes felkészítőt szervez a
nyolcadikos képességvizsgára román és magyar nyelvből,
valamint matematikából. Jelentkezni lehet a 0760-357470-es telefonszámon vagy a következő e-mail-címen:
novakzoltan.iroda@gmail.com. A felkészítőket a tanév végéig hétvégeken péntek délután vagy szombaton tartják
az RMDSZ Maros megyei szervezetének székházában
(Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, I. emelet),
a jelentkezéseket követő egyeztetések alapján.

Kirándulás a nyugdíjasoknak

A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete május 30–31-én
kirándulást szervez Beszterce–Máramarossziget–Szaplonca–Visó–Borsabánya–Câmpulung Moldovenesc–Dornavátra útvonalon. A jelentkezőket naponta 10-13 óra
között várják a Bolyai utca 36. szám alatti székházban, az
emeleten.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Zászlóval, vederrel, szórakozással

Tűzoltónap Csíkfalván

Hatodszor rendezett évi találkozót az önkéntes tűzoltók számára a csíkfalvi alakulat:
ünnepélyes pillanatokkal kezdtek, majd a szórakoztató programokra is jutott idő.

Gligor Róbert László

tak a testükre, mint a vedrükbe. A jókedv, szórakozás, terefere ebéd után is
folyatódott, a sorsjegyek nyereményeit
pedig kevés kivétellel a vacsárcsiak
vitték el.
Nem csak szórakozás
Ezen a napon megpróbáltak oldottabb, szórakoztató hangulatot teremteni, ami nem volt könnyű, ugyanis
minden évben valami újat, addig nem
látottat kell felmutatni, de sikerült, és
mindenki jól szórakozott – összegzett
Szabó Árpád csíkfalvi parancsnok. Az
újonnan avatott zászlóval kapcsolatban
elmondta: minden csapatnak kell egy
jelkép, amely alatt mindenki felsorakozik, a megnyitóval pedig nem egy
alacsony szintű mércét is adtak a rendezvénynek, mert nem csak a szórakozásért gyűlnek össze: fenn kell tartani
az érzést, hogy egy csapathoz tartozol,
amely arra hivatott, hogy másokért
kockára teszi testi épségét s akár az
életét is. Így támogatóik segítségével
zászlót készíttettek, minden csapattagnak névkitűzőt és jelképükkel ellátott
sapkát nyújtottak át. Nem hallgatta el
a nehézségeket sem a parancsnok: az
önkormányzat fedezi az üzemanyagot
és a tűzoltók biztosítását, ennél többet
nem is várnak el tőle, de a kormány
semmilyen anyagi forrást nem nyújt
számukra, sőt az új adótörvény az
eddig meglévő támogatási lehetőségeket is megszüntette, csupán a 2%-os
jövedelemadó-felajánlás maradt. Akad
néhány támogató, a tűzoltónapon árusított élelmiszercikkekből is kapnak
néhány lejt, és ezekből próbálják befejezni a garázsépületet, hogy autóiknak
megfelelő körülményeket biztosítsanak, például télen ne kelljen kiereszteni a tartályokból a vizet, hiszen üres

autóval nem indulhatnak bevetésre.
Szabó Árpád azt is megjegyezte, hogy
még mindig kevesebb helyi látogat ki
a tűzoltórendezvényre, mint ahogyan
szeretnék, de elismerő szavakkal beszélt azokról a munkákról, amelyek a
gyerekeknek meghirdetett, tűzoltózsászlót ábrázoló rajzversenyre érkeztek be.
Hasznos, fontos, sikeres
A nyárádszeredai önkéntes tűzoltók
parancsnoka szerint felemelő volt részt
venni a zászlóavatáson, mert a lobogó
az összetartozást és a közösség erejét
jelképezi – nekik is egy 142 éves lobogójuk van. Kacsó István a programok
szórakoztató jellegét és a jó szervezést
emelte ki, eddig nem látott, érdekes
feladatokat kaptak, amelyek azonban a
csapatszellemet erősítik, váratlan helyzetekkel állítanak szembe. Értékelendőnek tartja azt, hogy más
rendezvényekel ellentétben itt tucatnyi
esetkocsi vonult fel, és itt volt a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség
hivatásos csapata is. Fontos, hogy sok
helyi érdeklődő és gyerek is jelen volt,
ez azt jelenti, hogy lesz utánpótlás, ami
nagyon biztató a közösség számára.
A Magyar Tűzoltó Szövetségtől
Csóka Károly ezredes már többször
tartott képzést a Nyárádmentén, viszszatérve pedig azt tapasztalta, hogy az
akkor elhangzottakat a résztvevők
megtanulták, hasznosítják, a mókás, de
a témához kapcsolódó feladatok szakmai céljait a legénységek teljesítették,
tehát szakmailag hasznos esemény volt
a tűzoltónap. Számára is öröm, hogy
ennyien eljöttek a rendezvényre, és reményét fejezte ki, hogy a közösség és
a községvezetés továbbra is támogatni
fogja a csíkfalvi alakulatot.

Csíkfalva község önkéntes tűzoltóalakulata az egyik legaktívabb a
megye vidéki csapatai közül, felszereltségének, esetautóinak köszönhetően számos bevetésre, autómentésre
kérik segítségét. A múlt hét végén
azonban a barátokra, bajtársakra szakítottak időt, és hatodszorra szerveztek
tűzoltónapot. Meghívásuknak tíz önkéntes csapat tett eleget, megyénkből
a nyárádszeredai, nyárádremetei, nyárádköszvényesi, szovátai, erdőszentgyörgyi, ákosfalvi, jeddi és az alakuló
székelyhodosi, míg Hargita megyéből
a két visszajáró alakulat, Csíkvacsárcsi és a székelykeresztúri Villám. Két
hivatásos csoport is érkezett: a Maros
megyei Horea Katasztrófavédelmi
Felügyelőség is esetkocsival és csapattal, míg az anyaországból a Magyar Tűzoltó Szövetség jött egy
küldöttséggel, és az Erdélyi Önkéntes
Tűzoltók Szövetsége is képviseltette
magát.
Katonai ceremónia és derűs pillanatok
A csapatok szombaton reggel Csíkfalva központjában gyülekeztek, majd
felsorakozásuk után szinte katonai ceremóniának is beillő megnyitó következett, amelynek keretében a jelen
levő lelkészek megáldották a csíkfalvi
csapat újonnan készített zászlaját. Ezt
követően a tűzoltóautók bejárták a
község településeit, majd a csíkfalvi
sportbázison folytatódott a rendezvény. A gyerekcsapatok áldozatmentést
tanultak,
a
felnőtteknek viszont szórakoztató gyakorlatokat, vetélkedőket
szerveztek: minden csapat egyegy képviselője öltözködési
gyorsaságban,
megkötözött
ügető béka zsákba futásban versenyezhetett, de hogy a parancsnokok se tétlenkedjenek,
őket cövekkerülő versenybe
szólították, és nem kisebb derültséget keltett a nem mindennapi tűzoltási vetélkedő: a
házigazdák tizenhárom szalmabálát gyújtottak meg, minden
csapat képviselőjének vederrel
kellett eloltania a sajátját, de a
vizet két magasba irányított sugárcső szolgáltatta, így ügyeskedni kellett a vízpermet
befogásában, és bizony a hiá- Zászlós felvonulással kezdődött a rendezvény
Fotó: www.facebook.com/Csíkfalva község önkéntes tűzoltó-alakulata
nyos öltözetűek több vizet kap-

RENDEZVÉNYEK
Szebenjuharosra a Nagyinettel

A Maros Megyei Könyvtár marosvásárhelyi kövesdombi
fiókja által indított Nagyinet május 26-án Szebenjuharosra és a szebeni falumúzeumhoz szervez kirándulást.
Érdeklődni, iratkozni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet
a 0748-741-507-es telefonszámon és a kövesdombi
könyvtárban.

VII. pünkösdi barokk
kórustalálkozó

Ma, pünkösd másodnapján 17 órától kerül sor a Gecse
utcai Kistemplomban a VII. pünkösdi barokk kórustalálkozóra. Marosvásárhelyről a Bernády György kamarakórus, a Musica Humana női kamarakórus és a
kistemplomi gyülekezet Evangélium vegyes kara lép fel,

Búzásbesenyőből a Gaudete, Marosszentgyörgyről a
Reménység, Mezőpanitból pedig a Vivit vegyes kar. A
rendezvény új résztvevője lesz két sepsiszentgyörgyi
kamarakórus: a Pro Musica és a Pastorale. Az idén is
fellép a marosvásárhelyiek által ismert és kedvelt Madaras Ildikó szoprán.

Isten kezében – helikoni költők
művei

A Marosvásárhelyi Napok alkalmából május 27-én a Bolyai téri unitárius templomban 11 órától Isten kezében
címmel a Helikon–Kemény János Alapítvány szervezésében, helikonista költők verseiből hangzik el összeállítás
Csíki Hajnal, Kilyén Ilka és Györffy András előadásában.
Orgonán közreműködik Szabó Hajnal Imola, az egyházközség kántora. A szervezők szeretettel várnak minden
érdeklődőt, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

2018. május 21., hétfő __________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

A helyi rendőrség napja

Ünnepség a marosvásárhelyi várban

A marosvásárhelyi vár szépen felújított épületében
a megyei katonai és rendfenntartó erők vezetősége, a polgármesteri hivatal, a Maros Megyei Tanács képviselete jelenlétében ünnepelték múlt
héten a helyi rendőrség napját. Jelen volt Ioan Damaschin, az intézmény vezetője, dr. Dorin Florea
polgármester, Makkai Gergely és Sergiu Papuc alpolgármesterek, számos meghívott.

Az ünnepség első felében Liviu Boar történész a nagy
egyesülés századik évfordulója kapcsán történelmi visszapillantó keretében emlékezett meg az eseményekről és ezek
előzményeiről, felelevenítve a Mihai Viteazul megvalósította
egyesülést is.
Az ünnepi felszólalások következtek, Ioan Chiorean a marosvásárhelyi rendőrség történetét ismertette. Ez azon a mappán is szerepel, amelyet kézhez kaptak a résztvevők. E
szöveg értelmében az erdélyi városok helyi rendőrségeinek
születése a XIX. század közepére tehető, amikor az „osztrák
állam” Szeben, Brassó és Segesvár mellett Marosvásárhelyen
is létrehozta ezeket az alakulatokat. A történelmi körülmények ismeretének hiányában a tudósítónak veszélyes ilyen
messzire visszamenni az időben. Azt azonban az eseményre
nyomtatott sajtóanyag leszögezi, hogy 1918-ig a helyi rendőrség az Osztrák-Magyar Monarchia „specifikus szerveként”

működött, de az egyesülés után, a rendőrség országos átszervezését követően eltűnt a rendőri erők palettájáról.
Az 1989-es fordulat után a helyhatóságok egyöntetűen a
helyi rendőrség megalakítása mellett foglaltak állást, s 1993ban létrehozták a polgárőrséget. 2004-ben ez közösségi rendőrséggé alakult, majd 2010-ben helyi rendőrséggé
szerveződött.
Dr. Dorin Florea a szervezéssel kapcsolatban elmondta,
hogy sok nyugdíjast alkalmaztak a helyi rendőrségen, hiszen
nem a társadalom perifériájára kell szorítani, hanem ellenkezőleg, hasznossá kell tenni őket. A helyi rendőrség megbecsült intézmény, az állampolgárok védelmét, biztonságát
szolgálja. Most különösen fontos feladatot kapnak – mondta
a polgármester –, hiszen a fizetéses parkolók felügyelete az
ő hatáskörük lesz.
Az intézmény vezetője, Damaschin Ioan kiemelte, fontosnak tartja, hogy jó viszonyban legyenek a városban működő
struktúrákkal annak érdekében, hogy az állampolgárok biztonságát és a közrend fenntartását szolgálják. Országos viszonylatban a marosvásárhelyi helyi rendőrség a
teljesítményi mutatók alapján az elsők között van.
Az ünnepségen a sakk- és atlétikabajnokságokon nyerteseket díjazták, majd népzenei műsor szórakoztatta az egybegyűlteket. (mezey)

Ország – világ
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Először látogatott magyar államfő
a moldvai csángó közösséghez

Először kereste fel magyar köztársasági elnök a
moldvai csángó közösséget. Áder János a Bákó megyei Lészpedre látogatott pénteken, ahol a moldvai
magyar oktatási program egyik új helyszínén csángó
hagyományőrzők énekes, táncos, mesemondó műsorral fogadták. Az államfőt köszöntő Pogár László a
Moldvai
Csángómagyarok
Szövetségének
(MCSMSZ) elnöke elmondta: a moldvai csángók
négyszáz éve várják, hogy magyar király vagy államfő látogasson el közösségükbe. Ez most történt
meg először. Áder János felszólalásában elmondta:
28 éve van a politikában, de ekkora bókot még nem
kapott. Az elnök az egykor Lészpeden tanító néhai
Kallós Zoltánt idézve kijelentette: „Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk, és magyarul táncolunk”. (MTI)

Tízéves csúcson az autópiac

Romániában 51 853 új járművet értékesítettek az
idén az első négy hónapban, csaknem 28 százalékkal többet, mint a tavalyi év azonos időszakában, ez
tízéves csúcs – közölte a román autógyártók és -importőrök egyesülete (APIA) pénteken. Legutóbb
2009-ben adtak el hasonlóan sok autót, akkor csaknem 50 ezret értékesítettek január és április között.
Az idén eladott autók 64 százalékát jogi személyek
vásárolták meg. A magánszemélyek által megvásárolt autók száma meghaladta a 15 300-at, jelentősen, 126 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. Az
eladott új autók piacán továbbra is a Dacia vezet
mintegy 30 százalékos piaci részesedéssel, második
a Volkswagen, harmadik a Ford. A vizsgált időszakban több mint 157 ezer importált használt járművet is
forgalomba helyeztek, ami 6,1 százalékos csökkenés
az előző évhez képest. Az APIA becslése szerint az
idén is mintegy félmillió használt autót fognak forgalomba helyezni, akárcsak 2017-ben. (MTI)

A magyar versenyfilm nyerte a
kritikusok különdíját Cannes-ban

Fotó: Nagy Tibor

Magyar nyelvű közigazgatás-képzést indít
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem

A Közigazgatás és Közmenedzsment Intézet az utóbbi húsz
évben országosan első helyen szerepel a meghirdetett alap- és
mesteri szinten folyó programok között. Ebben az időszakban
az intézet folyamatosan részt vállalt a magyar nyelvű közigazgatási képzésben.
Jelenleg a kihelyezett tagozatokon, Szatmárnémetiben és
Sepsiszentgyörgyön folyik magyar nyelvű közigazgatási képzés. A Kolozsváron induló szak azokat az igényeket igyekszik
kielégíteni, amely a különböző szakirányú magyar nyelvű középiskolákkal folytatott együttműködés keretében megfogalmazódtak. A program interdiszciplináris képzést kínál

hallgatói számára, amely a közgazdaságtan, a szociológia és
a menedzsment szakterületeit kapcsolja össze. A hangsúlyt
olyan készségek és kompetenciák elsajátítására helyezik,
amellyel a végzősök nemcsak a közigazgatásban, hanem a
nonprofit szektorban és a versenyszférában is dolgozhatnak.
A képzés befejezése után a hallgatók a különböző helyi és központi közintézményekben, EU-s intézményekben, valamint
olyan vállalkozásoknál helyezkednek el, melyek az európai
források lehívásával, tanácsadással, humánerő-forrással és
marketinggel foglalkoznak.
Az újonnan létrehozott szakon a Közigazgatás-tudományi
Intézet oktatói mellett magyarországi oktatók is fognak tanítani, többek között a Budapesti Corvinus Egyetem, a Metropolitan Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
tanárai is. A Közigazgatás-tudományi Intézet oktatási kínálatáról a http://fspac.ubbcluj.ro/hu/kozigazgatas/ címen lehet tájékozódni. (közlemény)

A moldvai megyéket Bukaresttel, illetve Erdéllyel összekötő A7-es és A8-as autópálya megépítéséért tüntetett több
száz autós szombaton.
A résztvevők, akik járműveikre „Moldva autópályát akar”
és „Együtt az A8-asért” feliratú plakátokat ragasztottak és
nemzeti színű lobogókat tűztek, két menetoszlopba szerveződve indultak különböző moldvai és erdélyi városokból Bukarestbe, ahova késő délután érkeztek meg.
A tüntetők létszáma napközben folyamatosan változott, voltak, akik csak rövidebb útszakaszon, szolidaritásból csatlakoztak a menetoszlopokhoz, de nem mentek el a fővárosig –
magyarázta az egyik résztvevő.
A több száz kilométeres út megtétele után az időközben
egyesült menetoszlopot a csendőrség megállította Bukarest
bejáratánál, és a tüntetőket csak gyalog engedte tovább, mert
a hatóság szerint nem volt engedélyük arra, hogy járműveikkel
megbénítsák a közlekedést a kormány székháza előtti Győzelem téren. A tüntetők azt nehezményezik, hogy a moldvai megyékben eddig egyetlen méternyi autópálya sem épült, és a

többször beígért, a Keleti-Kárpátokat a Gyergyói-medencénél
átszelő, Marosvásárhelyt Jászvásárral összekötő (és a Moldovai Köztársaság határáig vezető) A8-as autópálya megépítése
is csak Bukarest távlati tervei között szerepel.
A moldvaiak nem először rendeztek demonstrációt azért,
hogy az országrész közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését követeljék: tavaly novemberben Jászvásáron mintegy kétezren – köztük a térség polgármesterei és törvényhozási
képviselői – alkottak élőláncot, a Moldvát Erdéllyel összekötő
autópálya mielőbbi megépítését követelve a bukaresti döntéshozóktól.
Öt évvel ezelőtt Romániának sikerült felvétetnie a transzeurópai közlekedési hálózatba a Temesvár- Szászsebes-TordaMarosvásárhely-Jászvásár-Ungheni útvonalat, így a
pályaépítésre (ha egyszer elkezdődik) immár európai támogatást is felhasználhatnak. Az ország azonban még mindig csak
763 kilométernyi autópályával rendelkezik, és egyelőre még
a fővárosát sem sikerült bekapcsolnia Európa gyorsforgalmi
úthálózatába. (MTI)

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Közigazgatás-tudományi
Intézete
júliusban
felvételit hirdet magyar nyelvű alapképzésére
és mesteri programra, közigazgatás szakirányon,
Kolozs-váron.

A keleti országrész autópályáinak megépítéséért
tüntetett több száz autós

Szilágyi Zsófia Egy nap című filmje nyerte el szombaton a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének
(FIPRESCI) kategóriadíját a 71. cannes-i filmfesztivál
párhuzamos válogatásaiban bemutatott első és második filmek közül. A magyar rendezőnő első játékfilmjét a Kritikusok Hete című válogatásban mutatták
be a világ egyik legrangosabb filmes szemléjén. A
fesztiválra akkreditált kritikusokból álló zsűri a kategóriadíjjal a párhuzamos válogatásokba, a Rendezők
Kéthete és a Kritikusok Hete nevű programokba
meghívott legjobb első és második filmek közül, de a
nemzetközi zsűritől függetlenül jutalmazta a szerintük
legjobb alkotást. A díjat a cannes-i fesztivál hivatalos
díjkiosztása előtt néhány órával a fesztiválpalota
egyik különtermében jelentették be. A világ több száz
filmkritikusát tömörítő szervezet díjának sorsáról kilenctagú nemzetközi zsűri döntött. (MTI)

Megnősült Harry herceg

Megnősült szombaton Harry herceg. Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II.
Erzsébet királynő unokája, aki a hatodik helyen áll a
brit trónöröklési sorban, a London nyugati határában
fekvő Windsor ősi királyi rezidenciájának Szent
György-kápolnájában esküdött örök hűséget amerikai
hitvesének, Meghan Markle-nak. Harryt és Meghan
Markle-t Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház legfőbb vallási méltósága eskette a ceremónián. (MTI)

Folytatódik
az önbecsapás

(Folytatás az 1. oldalról)
esélytelennek vélt diákokkal. A jelenség a legnagyobb méreteket a szegényebb közösségekben, olyan településeken
érte el, ahol többségében roma diákok járnak iskolába,
de nem csak. Az alapítvány az országos helyzetről készült
grafikont csatolva kéri a szaktárcát, hogy hozzon intézkedéseket annak érdekében, hogy ez az országot átfogó hazugság a jövőben ne történhessen meg, és szigorúan
büntessék meg azokat, akik részt vesznek a csalásban.
Figyelemre méltó a minisztérium válasza. Állítólag
nem tudott a jelenségről, azon túl pedig a közvélemény
tudomására hozza, hogy az üresen maradt helyek függvényében az általános iskola végzettjei a szak-, de még
középiskolákba is beiratkozhattak képességvizsga nélkül. Azt is hozzátették, hogy évről évre annyi helyet hirdettek meg kilencedik osztályba, ahányan a nyolcadik
osztályt elvégezték, ami igencsak megkérdőjelezhető, hiszen évek óta a vizsgára állók számához igazítják azt.
Ahelyett, hogy a szaktárca megvizsgálná és orvosolná
a zsúfolt tananyagtól roskadozó, a gyakorlásra szánt
idő és a tankönyvek hiányával küszködő rendszer krónikus betegségeit, és a gyermekek képességeinek megfelelően árnyalná a számonkérés formáit, a jelek szerint
az általános csalás további támogatására számíthatunk.
A valós adatok ugyanis a kiemelkedő teljesítmények ellenére a romániai oktatás olyan méretű csődjéről tanúskodnának, ami nemzetközi viszonylatban sem tenne jót
az ország hírnevének.
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Százezrek zarándokoltak el Csíksomlyóra

Tüzes Lélek áradt

Baricz Lajos

Az ajtó, ablak hirtelen kitárult,
mert a szívekből eltűnt a félelem,
és akkor Péter a nép elé járult –
el is csodálkozott a tömeg ezen:

nagypéntek óta alig tudtak róluk,
amióta meghalt híres Mesterük,
a félelemtől megfogant a szójuk
s nem is találkoztak az utcákon velük,
de pünkösd napján tüzes Lélek áradt,
mely betöltötte szívüket s a házat,
hol ötven napja ezt a percet várták,

de most kiáradt s a szívükbe zárták,
és bátran hirdették, hogy Jézus az Úr –
aki elfogadja, az megszabadul.
2018. május 17.

Fotó: MTI

Százezrek gyűltek össze szombaton tömeg. Amint elhangzott, a 42 kilométerre életéért. Nem akart megszabadulni Jézustól
délelőtt a csíksomlyói hegynyeregben fekvő Székelyudvarhelyről például több mint mint szükségtelen dologtól – hangoztatta.
nyolcszázan zarándokoltak gyalogosan.
Marian Adam Waligóra arra figyelmeztea pünkösdi zarándoklatra.

A helyszínre vezető csíkszeredai Szék
utcán szombat reggel tömött sorokban haladtak a zarándokok a csíksomlyói kegytemplom felé, ahonnan aztán a hegynyeregbe
kapaszkodtak fel. A hagyomány szerint keresztaljáknak nevezett (kereszt alatt vonuló)
csoportok élén tábla jelzi a település nevét,
ahonnan a csoport érkezett. Az egyházi zászlók mellett megannyi magyar és székely
zászló is tarkította a képet.
Noha a meteorológiai előrejelzés esőt valószínűsített szombat délre Csíksomlyó térségében, a mise kezdetéig napos maradt az
idő.
A hegytetőn a búcsú előtti órákban a szervezők folyamatosan jelentették be az érkező
csoportok lélekszámát és a csoportvezetők
nevét. A gyalogos zarándokcsoportok bejelentését olykor megtapsolta az összegyűlt

A zarándokok között külön köszöntötték
Áder János magyar köztársasági elnököt és
feleségét, Herczegh Anitát.
Az élet védelmének a mindenek fölöttiségéről
beszélt a lengyel szónok
A Duna Televízió által élőben közvetített
misén a szentbeszédet Marian Adam Waligóra lengyel szerzetes, a czestochowai Jasna
Góra-i pálos kolostor házfőnöke mondta.
A szerzetes a több százezres tömeggel is
elismételte Mária akkor mondott szavait,
amikor megtudta, hogy Isten fiát hordozza:
„Istenem, legyen nekem a te igéd a te szavad
szerint”. Az idézett kijelentés az idei búcsú
jelmondata is volt.
Mária megmutatta, hogy szereti az életet.
Nyitott szívvel fogadta a hírt, hogy az Isten fiának az anyja lesz. Elfogadta hivatását, azonosult vele, és amikor kellett, harcolt a gyermeke

Közlemény

A Magyar Unitárius Egyház elnöksége üdvözli
a csíksomlyói zarándoklat minden tagját, Isten áldását kérve kegyes együttlétükre és szívből jövő
imádságukra. Számunkra is öröm látni a több
százezres zarándokcsoportot, amint együtt kérik
Teremtőnk segítségét nemzetünkre, hazánkra és
egyházainkra. Csatlakozunk azokhoz, akik azért
fohászkodnak, hogy a békesség szelleme és a szeretet tüze kovácsolja egységbe a világon élő minden egyes embert. Bízunk abban, hogy
imádságunkat meghallgatja Atyánk, aki ad elég
bölcsességet gyermekeinek a béke útján való járáshoz.
Az együvé tartozás gondolata e napokban két
szempontból is időszerűnek és megfontolandónak
tűnik. Egyfelől pünkösd ünnepére – azaz a Lélek
kitöltetésének és a keresztény egyház megalakulásának a tudatosítására – hangolja lelkét a keresztény világ. Az első pünkösd alkalmával létrejövő
gyülekezetnek meghatározó élménye volt az egység megtapasztalása, amely feloldott minden különbséget és válaszfalat. Így ez első gyülekezet
örököseiként nekünk is az a feladatunk, hogy az
egységet megteremtő Lelket kérjük Atyánktól.
Másfelől nekünk, erdélyieknek történelmünk is
tanulságos. Hiszen éppen az idén ünnepeljük 450.
évfordulóját annak, hogy 1568-ban Tordán az erdélyi rendek olyan törvényt fogadtak el, amely
szellemiségében évszázadokkal megelőzte az európai közgondolkodást, megteremtve azt az
egyedi lehetőséget, hogy a különböző felekezetek
békében éljenek egymás mellett. A vallásszabadság törvényének köszönhetően jöhetett létre a
római katolikus, lutheránus, református és unitárius felekezetek békés együttélésének rendszere.

tett, hogy a fejlett világ embere nem mindig
cselekszik Isten akarata szerint. Példaként
egy Alfie nevű kisfiú esetét hozta fel, akit áprilisban egy bírósági ítélet nyomán hagytak
meghalni egy liverpooli kórházban.
A pálos szerzetes kiválóan beszél magyarul. A magyar nyelv megtanulására a pálos
rend magyar alapítása indította. Pappá szentelése után a pécsi pálos kolostorban szolgált
közel egy éven át, elmélyítve a magyar nyelv,
történelem és kultúra ismeretét, szeretetét.
A zarándoklatot szervező erdélyi ferences
rend korábbi közleménye szerint Marian
Adam Waligóra sokat tesz a lengyel–magyar
barátság elmélyítéséért, ismeri és szívén viseli a külhoni magyarság sorsát is. Sokat tesz
ugyanakkor II. János Pál pápa emlékének
méltó magyarországi megőrzéséért és tiszteletének erősítéséért.

A fentiek tükrében emeljük fel szavunkat az
évente visszatérő hamis legenda ellen, amely a
csíksomlyói búcsú eredetét János Zsigmond 1567es állítólagos hittérítő hadjáratához kapcsolja. E
kitalált történet fenntarthatatlansága számtalanszor nyert már bizonyítást. A történészek rámutattak, hogy a jelzett esztendőben Erdély első
fejedelmének nem volt ilyen jellegű hadjárata, az
unitárius felekezet intézményesüléséről nem lehet
beszélni 1568 előtt, ahogyan arról sem, hogy
János Zsigmond ekkortájt a Dávid Ferenc által
alapított egyház tagja lett volna. A tordai vallásszabadság törvényét lehetővé tevő uralkodó jellemével összeegyezhetetlen az, hogy ő vassal és
haddal próbálta volna saját hitét másokra erőltetni.
A tudományos bizonyítékok ellenére mégis azt
tapasztaljuk, hogy a Csíksomlyó felé haladó zarándokvonatokkal párhuzamosan – mondhatjuk:
menetrendszerűen – üti fel fejét a hamis legenda.
Úgy gondoljuk, hogy a csíksomlyói búcsú felbecsülhetetlen értékét nem növeli egy hamis történethez való kapcsolása, így nyomatékosan
kérjük a testvéregyházaktól, a világi és egyházi
elöljáróktól, a különböző intézmények tagjaitól,
valamint a sajtó képviselőitől, hogy álljanak el
János Zsigmond és az unitárius felekezet történelmileg megalapozatlan bemutatásától.
Bízunk abban, hogy a történelmi tényekre alapozva, a Szentírás és az előttünk álló ünnep tanítását szem előtt tartva imádkozhatunk együtt
nemzetünk, hazánk és felekezeteink épüléséért.
Isten áldása legyen a csíksomlyói búcsú minden
résztvevőjén és minden békét és egyetértést kérő
ember életén!
A Magyar Unitárius Egyház elnöksége

Dél-Amerikából is érkeztek magyar fiatalok
Az idén a Dél-Amerikában élő magyar közösségekből is érkeztek fiatalok a csíksomlyói búcsúra a Rákóczi Szövetség
támogatásával. A szervezet minden pályázót
ösztönöz a más országokban élő nemzetrészek megismerésére – mondták a szervezet
rendezvényszervezői vasárnap az M1 aktuális csatornán.
Katona Flóra és Nagy Domonkos István
szerint az utazások és a rendezvényekre szervezett foglalkozások megerősítik a különböző országokból érkező magyar diákok
kapcsolatait, a tapasztalatok alapján ezek
hosszú idő után is elevenek.
Hozzátették, hogy az anyaországból a
nagy távolság ellenére is sokan szeretnének
Erdélybe utazni a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjaival, de egyre többen fedezik föl a Délvidéket és Kárpátalját is. A
felvidéki iskoláknak pedig már olyan sok
partnerkapcsolatuk van, hogy sokszor nem is
tudnak új vendégeket fogadni – fűzték hozzá.
Tavaly 375 Kárpát-medencei középiskola
több mint 15 ezer diákja kapcsolódott be a
Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjaiba. Az idén április végéig már közel 7 ezren
utazhattak. (MTI)

Ferenc pápa:
a világnak és az embereknek is
változásra van szükségük

A Szentlélek az az isteni erő, amely megváltoztatja a világot –
mondta Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott pünkösdi
misén vasárnap.

Az egyházfő homíliájában kijelentette, sokan ígérnek változást, újrakezdést,
szenzációs megújulást, de semmilyen földi próbálkozás nem képes az emberek
szívét kielégíteni. Az élet nehézségeiben igazi „erősítőt” Isten tud adni.
Ferenc pápa hangsúlyozta, a Szentlélek az az isteni erő, amely képes megváltoztatni a világot. Fuvallathoz hasonlította, amely meleget fúj a hidegben, enyhülést ad a forróságban, vizet a szárazságban. Megváltoztatja a szíveket is:
megmozdítja azokat, akiket a félelem bénít meg; a Szentlélek leküzdi az emberek
belső ellenállását, továbblépteti azt, aki félmegoldásokkal akar megelégedni, újraindítja azt, ki úgy érzi, célba érkezett, álmokat ad a bátortalannak.
A Szentlélek nem oldja meg helyettünk a problémákat, de bizalmat ad, segít,
hogy ne fáradjunk bele az életbe, fiatalon tartja a szívünket – mondta Ferenc pápa.
Megjegyezte, mindenkinek szüksége van változásra az élet terhe alatt, amikor
nehéznek, sőt lehetetlennek tűnik előre lépni. Nemcsak az egyének, a közösségek,
még a keresztények is átélhetnek „rosszabb” periódusokat, amikor a nyugalmat
választják az Isten kínálta változtatás helyett. „Az önfenntartásért élni nem vezet
sehova” – jelentette ki Ferenc pápa.
A misén a pünkösdkor piros színű miseruhát viselő bíborosok és püspökök
koncelebráltak a pápával. Kínaiul az egyházért, az indiai malayalam nyelven a
békéért, franciául az evangelizációért, vietnámiul az üldözött keresztényekért, a
közép-afrikai sango nyelven a szenvedőkért és magányosokért imádkoztak.
Pünkösdhétfő nem piros betűs ünnep Olaszországban az 1969-es liturgiai naptárreform óta. Római hagyomány szerint pünkösdvasárnap délben a római
Pantheon tetején levő nyílásból több tonna vörös rózsaszirmokat hullajtottak alá,
a Szentlélek alászállását jelképezve.
A szombaton tartott konzisztórium bíborosi tanácskozását követően Ferenc
pápa bejelentette az egyházat 1963 és 1978 között vezető VI. Pál és az 1980-ban
meggyilkolt San Salvador-i Oscar Romero érsek szentté avatását. Mindkettőjüket
a pápa emeli a szentek közé október 14-én a Szent Péter téren. (MTI)

2018. május 21., hétfő _________________________________________________KÖZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Az összetartozás jegyében

Megőrizni a közösséget

Az alapítvány nevében Farkas
Miklós nyugalmazott matematikatanár, tiszteletbeli elnök és László
Imola igazgatóhelyettes köszöntötte
a vendégeket, valamint a baráti társaság tagjait, akik lehetővé teszik az
alapítvány fenntartását és működtetését. Visszatekintőjében Farkas
Miklós, a szórványbentlakás megálmodója foglalta össze az alapítvány történetét, amely 1993
szeptemberében azzal a céllal alakult, hogy a Segesváron és a környékbeli szórványtelepüléseken élő
magyar diákok anyanyelvű és a keresztény értékrend szerinti nevelését és oktatását támogassa. Először
egy segesvári emeletes házat vásároltak meg bentlakás céljára, majd
annak udvarán felépült a korszerű

hogy egy olyan lelkes csapat tartja
kézben a magyar közösség sorsát,
amelynek tagjai csodával határos
módon meg tudták nyerni azok támogatását, aki kötődnek a városhoz, volt iskolájukhoz, jó példát
mutatva ezzel az ott tanuló diákoknak – hangsúlyozta Brendus Réka,
a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának főosztályvezető-helyettese.
A sikeres pályázatok mellett a segesvári önkormányzat is jelentős
összegekkel támogatta az alapítvány
működését, amiből a fenntartási
költségeket és a minőségi művelődési rendezvények szervezését fedezték – mondta többek között Tóth
Tivadar, Segesvár alpolgármestere,
az alapítvány korábbi elnöke.
A 2016–17-es iskolai évben 35
bentlakó diákja volt a kollégiumnak, akik magyarul tanultak a Mircea Eliade Főgimnáziumban és az
Aurel Mosora Állami Gimnáziumban – hangzott el Veress Zsombor
igazgatónak az alapítvány múlt évi
tevékenységéről szóló beszámolójában. Valamennyi diák az új épületszárnyban lakik, ahol biztosítottak
számukra a kitűnő lakhatási és tanulási feltételek. A jól teljesítő és kiváló magaviseletű, valamint nagyon
nehéz anyagi körülmények között
élő segesvári diákok 40.000 lej értékben kaptak a múlt iskolai évben

kollégium étkezdével és egy 150 férőhelyes művelődési teremmel. Ez
utóbbi tette lehetővé, hogy Segesvár és környékének szórványmagyar lakossága pezsgő művelődési
élet részese lehessen.
A hőskorszak nehézségeiről
szólva Farkas Miklós beszámolt
arról, hogy a Gaudeamus Alapítvány tizedik évfordulójára készülve
felhívást fogalmaztak meg, amelyre
egyre többen jelentkeztek bel- és
külföldről egyaránt, és a 2003-ban
megalakult baráti társaság az alapítvány legnagyobb támaszává vált.
2017-ben kilenc intézményt és 86
személyt számlált a baráti társaság
tagsága, a belföldieken kívül Magyarországról, Hollandiából, Ausztriából, Németországból és az
Egyesült Államokból. A tagok
zöme a kiváló segesvári pedagógusközösség tanítványaiból került ki,
akik a támogató cégekben vezető
beosztást töltenek be. A kezdeti időszakból a sok lelkes támogató közül
két nevet emelt ki Farkas Miklós: a
gróf Bethlen Miklósét és a Némethi
Andrásét, akik sok szponzort szereztek és jelentős összegekkel segítették az első és a későbbi
lépéseket.
Bár leggyakrabban a feladás következményeiről esik szó a szórványban, Segesvár jó példa arra,

ösztöndíjat: 17 bentlakó, 15 segesvári, egy sárdi, egy héjjasfalvi, egy
nagybúni, három szásznádasi és két
nagykendi diák.
Az ösztöndíjak főbb támogatói a
Connecticuti Magyar Kultúregyesület (HCSC USA), a müncheni
Hilsfverein Nymphenburg Alapítvány, amelyek 10-10 diák, a Gróf
Bethlen Miklós-ösztöndíj öt diák,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma négy diák, Lukács László
(Linz, Ausztria), a segesvári Rubin
gyógyszertár, Bihari Béla és Bihari
Éva, a Farkas–Gaudeamus-művelődési díj, a TBS-AVIATION KFT.
.két-két diák és dr. Buzogány Dezső
egy diák ösztöndíját biztosította.
A Los Angeles-i Cs.B.K. (USA),
valamint a Knorr-Bremse Vasúti
Járművek Hungária Kft. nagy öszszegű támogatását a bentlakók lakhatási és étkeztetési költségeinek a
támogatására fordították az elmúlt
esztendőben.
A baráti társaság révén az alapítvány hozzájárult a testvériskolai
kapcsolatok ápolásához, a díszterem pedig változatos művelődési
rendezvényeknek, a diákszínjátszók
és a néptáncegyüttes fellépéseinek,
iskolai vetélkedőknek, versenyeknek a helyszíne volt. A Bethlen
Gábor Alap támogatásával és jelentős önrész felhasználásával színpadi

A segesvári Gaudeamus Alapítvány mellett működő baráti társaság létrejöttének 15.
évfordulóját ünnepelték a
május 12-i találkozón. Színvonalas, jó hangulatú, barátságos légkörű rendezvény
keretében gyűltek össze a támogatók és a támogatott diáakik
emlékezetes
kok,
műsorszámokkal kedveskedtek a távolról érkező és a
helyi vendégeknek.

Bodolai Gyöngyi

függönyrendszert szereltek fel, a
Communitas Alapítvány segítségével új keverőpultot vásároltak.
Néhai Veress Zoltán és Simonfay
Krisztina örökségével bővült a
könyvtár. A Bethlen Gábor Alaptól
megpályázott összeget a művelődési rendezvények szervezésére
fordították, és meghívásos pályázatukra a személyzet fizetésének fe-

dezésére kaptak támogatást. A
Communitas Alapítvány támogatta
az ingázó és bentlakó diákok utazási költségeinek fedezését is. A
Maros Megyei Tanács szintén a
művelődési tevékenységek minőségi szervezéséhez járult hozzá.
Eredményes volt a Petőfi-programban való részvétel, amelybe
második alkalommal kapcsolódtak
be.

A rendkívüli adományokért dr.
Némethi Andrásnak és családjának,
dr. Péter Árpádnak és feleségének,
dr. Szilágyi Gizellának, Kiss Dénesnek és családjának, Kiss Istvánnak
és feleségének, Barabás Gizellának,
valamint Veress Zsombornak és
családjának szólt a köszönet, továbbá mindazoknak, akik jövedelmük két százalékát erre a célra
utalták át.
A 85 egyéni támogató nevét lehetetlenség felsorolni, de kétségtelen, hogy minden teljesítményt
értékeltek különdíjakkal, a legjobb
matematikust, fizikust, a legjobb
VIII. osztályt végzett tanulót, a legnagyobb fejlődést felmutató diákot
és sorolhatnánk tovább.
Büszke lehet az iskola, annak
nyugalmazott és aktív tanári kara,
hogy sikerült olyan kiváló diákokat
nevelni, akik nemcsak gondolatban,
tettekben is kifejezik hálájukat volt
tanintézményük iránt, vagy pedagógus szüleik emlékére támogatják a
mai diákokat. Az adományozókat
és az általuk biztosított ösztöndíjakat részletesen is bemutatják abban
a kis füzetben, ami, mint minden
évben, a 15. évfordulóra is megjelent. Érdemes és tanulságos végigolvasni, hogy milyen kiváló
szakemberek, tudósok bölcsője volt
a segesvári iskola.
A számadatokat és beszámolókat
a diákok színvonalas műsora szakította meg, ami a tanulók tehetsége
mellett az iskolákban folyó művészi
oktatás színvonalát tükrözi. Szavalt
Varga Gergő és Nagy Nóra, énekelt
Kerekes Kinga és Veress Kincső, a
Kikerics néptáncegyüttes Küküllő
menti táncokat adott elő nagy lelkesedéssel.
Burus Siklódi Botond, a Romá-
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niai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Palló Zoltán építkezési vállalkozó, aki a környéken
több szász templomot restaurált,
Bihari Béla, aki programozói magáncéget működtet Sepsiszentgyörgyön – valamennyien egykori
segesvári diákok, akiket valamikor
az iskola tanárai toboroztak közeli
és távolabbi székelyföldi településekről – , érdeklődésemre elmondták, hogy életük legszebb
időszakának tartják a segesvári diákéveket, ahol lelkes és kiválóan
felkészült tanárok oktatták őket, a
továbbtanulás vágyát, az összetartozás érzését alakítva ki bennük.
Ezért tartják ma is fontosnak, hogy
a baráti társaság évi találkozóin
részt vegyenek, és ki-ki lehetősége
szerint a legváltozatosabb formában, eszközökkel támogassa a bentlakást és azzal együtt az iskolát
fenntartó alapítványt. Férje, gróf
Bethlen Miklós példáját követve,
gyermekeivel együtt gr. Bethlen
Miklósné is kötelességének tekinti,
hogy a család lehetőségei szerint öt
ügyes diáknak biztosított ösztöndíjjal vegyenek részt a baráti társaság
munkájában.
A többi támogatóval együtt tudatában vannak annak, hogy a
Gaudeamus Alapítvány a segesvári
magyar közösség és oktatás megmaradásának fontos pillére.
A találkozók egyik különleges
színfoltja egy festmény és két művészfotó kisorsolása volt, Sz.Kovács Géza tanár úr, dr. Mezei
Elemér és Tordai Zoltán felajánlásai.
A festményt dr. Némethi András,
a két művészfotót pedig gr. Bethlen
Miklósné és Farkas László GABTtagok nyerték el.
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Kultúrportyán kicsik, nagyok

(Folytatás az 1. oldalról)
másokat maga a sejtelmesen szűk tér,
a több száz éves falak varázsoltak el.
Kincskeresők, időutazók
A délelőtt – a megszokott forgatókönyv szerint – elsősorban az
óvodás, kisiskolás gyermekeknek
kínált kiváló szórakozási és tanulási
lehetőségeket. Az egyik legnépszerűbb helyszín rendszerint a vár és
udvara szokott lenni, így volt ez
idén is. A Történelmi és Régészeti
Múzeum földszinti termében, a Doboznyi régészet nevű foglalkozáson
párhuzamos idősíkokban – az ókori
Rómában és a középkorban – kalandozhattak a gyermekek. A múzeum programjaira visszajárók már
máskor is kipróbálhatták a római és
középkori játékokat – a malmot és
a dobókockát –, és egykori pénzérmét sem most készíthettek először,
ezeket a tevékenységeket azonban
egyszerűen nem lehet megunni. Az
idei újdonság a viaszkészítés és a

is spatulát ragadott, elmélyülten kereste a homokba rejtett gyöngyszemet, kis figurát, hogy a játékos
régészkedésben még kevésé jártas
apróságnak örömet szerezzen.
A várudvar másik népszerű
pontja a Marosszéki Íjászegyesületé
volt, de sokan voltak kíváncsiak a
Doboznyi régészetet kiegészítő katonai bemutatóra is, amellyel a
nemrég alakult marosvásárhelyi
Milites Mariensis Egyesület színesítette a programot.
Boldog „hadirokkantak”
Délután egyre több kötözött lábú,
karú gyermekkel találkozhattunk a
főtéren, és a papírból készült katonasapkák, vállra ragasztott rendfokozati jelzések is elszaporodtak.
Mindez a Néprajzi Múzeumban
zajló foglalkozás népszerűségét jelezte. A látogatóknak a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem katonaorvos szakos hallgatói a nagy háború alatti elsőse-

mértékegységekkel való ismerkedés volt. A gyerekek ostromolta
asztalokon zajló tevékenységek az
emeleti térben kiállított, Maros megyei római és középkori lelőhelyeken – Mikházán és Nagyernyében –
talált hét-hét tárgyhoz, többek között az ókori és középkori világítóeszközökhöz
kapcsolódtak,
amelyekről vetítéssel kísért előadásokon tudhattak meg többet a – főként – felnőtt érdeklődők. Arról
pedig, hogy mennyire sikeresen találkoztatják a különböző korosztályokat a múzeumi foglalkozások,
a várudvaron munkálkodó kincskeresők győztek meg újra. A legkisebb régészkedők mellett pár felnőtt

A Múzeumok Éjszakája nyitónapjáról

Korok és társak

Kaáli Nagy Botond
Stílszerűen, tárlatnyitóval, koncerttel, zenével, verssel indult az
idei Múzeumok Éjszakája. A többnapos, rendkívül gazdag programmal ellátott eseménysorozat péntek
délután, a Kultúrpalota előcsarnokában vette kezdetét, ahol a Medgyaszay István építész születésének
140. évfordulója alkalmából berendezett tárlaton vehettek részt az érdeklődők.
A budapesti Kós Károly Alapítvány, a Magyar Építészeti Műzeum
és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ által szervezett emlékkiállításon
Orbán
János
köszöntötte a közönséget, és elmondta: a tárlat vándorkiállítás,
amely Resicabányáról indult útjára,
Marosvásárhelyről Kolozsvárra,
Nagyváradra és Bukarestbe is elviszik. Medgyaszay István számos
szálon keresztül kötődik az erdélyi,
illetve bánsági tájakhoz, ez magyarázza a tárlat erdélyi jelenlétét is. A

bécsi szecesszióból induló építész a
népművészetben fedezte fel a
konstrukció és a díszítés összetartozását, amely elvet a vasbetonszerkezetek formálásánál is felhasznált.
Soós Zoltán, a Maros Megyei
Múzeum igazgatója hozzátette:
olyan építészről van szó, aki közvetlenül ugyan nem kötődik Marosvásárhelyhez,
mégis
fontos
számunkra, hiszen ő tervezte a gödöllői festőiskola műtermeit, azokat
az épületeket, amelyekben a Kultúrpalotában is látható belsőket festő
művészek alkottak. A múzeum
igyekszik azt is bemutatni, hogy mi
történt az egykori magyar királyság
más tájain milyen gazdag tevékenységű építészekkel rendelkeztünk, és milyen sorsok alakultak ki
a huszadik század viharos évtizedeiben: Medgyaszay Istvánnak fényes
karrierjét úgy kellett lezárnia, hogy
1948-ban az új rendszer építészetét
rendszerellenesnek és kártékonynak
nyilvánította. Ezért megvonták tőle
az állami nyugdíjat, idős korában

gélynyújtás eszközeit és módját
mutatták meg, és kérésre be is fáslizták a hadirokkant szerepét bevállaló kicsiket, nagyokat. Ezután
(vagy ezt megelőzően) az első világháborús katonai egyenruha tartozékait is elkészíthették maguknak
a gyermekek.
Felüdülés a Víz Házában
Természetesen a többi helyszínen
meghirdetett tevékenységek is sikeresnek bizonyultak a Természetrajzi
Múzeumtól a Teleki Tékán át a
Nemzeti Színházig. Aki pedig belefáradt a főtéri pezsgésbe, az ezerszínű, -hangú, -hangulatú terek
meghódításába, a Trébely utcai Víz
Házában pihenhette ki magát. Lucian Valentinától, a Vízmúzeum alkalmazottjától megtudtuk, hogy
már délelőtt 200 látogatójuk volt. A
kedves, szívélyes hölgy a víztározó
épületéhez irányított, majd a vezetékes vízhálózatok történetén vezetett végig. Miután az 1970-es
marosvásárhelyi árvíz fotóit is megnéztük – találgatva, hogy a megjelölt városrész pontosan melyik
pontján készültek a felvételek –,
vendéglátónk teával és keksszel kínált a számos kiállítási tárgyait felsorakoztató, parkosított udvaron.
Ebbe a testi, lelki felüdülést kínáló,
csodaszép környezetbe – amelyből
a gyermekhinták, csúszdák és
padok sem hiányoznak – este 10
óráig mindennap betérhet a városi
nyüzsgésből menekülő – tudtuk
meg távozás előtt.
Éjféli zeneélmény
Fülöp Tímeát, a Múzeumok Éjszakája főszervezőjét éjfél előtt egy
órával kérdeztük újra a rendezvénysorozat látogatottságáról.
– Eredetileg hatezer karkötőt biztosítottunk, annyit, mint tavaly, de
három helyszínen is elfogytak, úja-

Fotó: Nagy Tibor

inasként kellett dolgoznia a szocialista tervintézetben, hogy eltarthassa magát.
Az építész életéről, életművéről,
emberi tartásáról Ládonyi Emese,
Medgyaszay István dédunokája beszélt, ő szólt részletesen a tárlaton
látható fényképeken ábrázolt épületekről is.
A tárlatnyitót az idei Múzeumok
Éjszakájának megnyitóünnepsége
követte a Kultúrpalota nagytermé-

Fotó: Nagy Tibor

kat kellett hoznunk. Mint minden
évben, ezúttal is a Palota volt a leglátogatottabb. A Városháza tornya
előtt rendszerint sötétedés után alakul ki tömeg, ezúttal már délután 6
körül megnőtt a sor. Ugyanakkor a
két kriptalátogatás is rendkívül népszerűnek bizonyult. A minorita
templomhoz 200-an, a Keresztelő
Szent János-plébániához 500-an
jöttek el. Mivel egyszerre 30, illetve
50 személyt tudtunk leengedni a

zárták a napot. A Palota kiállítóterei
éjfél után sem néptelenedtek el, mi
több, egy-egy galériában még festményt ábrázoló puzzle-t rakó felnőttel is találkoztunk. Egyes
családok számára az igen népszerű
állatkerti programokkal ért véget az
egész napos kaland, míg mások záróráig barangoltak a múzeumi terek
sejtelmes éjszakai világában.
A kulturális kalandokkal átszőtt
éjszaka után a főszervező megerő-

kriptába, az egyórásra tervezett
programból kétórás lett. Ezúton is
szeretnék elnézést kérni azoktól,
akiknek többet kellett várakozni, illetve megköszönném, hogy kedvesen, türelmesen álltak hozzá a
helyzethez – tette hozzá a főszervező.
A rendezvények kavalkádjában
két, a programfüzetben nem szereplő meglepetés is helyet kapott: a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia nyilvános próbái. A múzeumokban
éjszakázók
a
zenei
élményekből is kivették a részüket,
sokan a Kultúrpalotában éjfélkor
kezdődő orgonahangversennyel

sítette, hogy idén volt a legnagyobb
az érdeklődés a rendezvénysorozat
iránt. Az, hogy a látogatottsági
szám már este 10 órakor meghaladta a hatezret, 18.000-nél több
múzeumi belépést jelent, a résztvevők ugyanis átlagban legalább
három helyszínre benéztek – öszszegzett Fülöp Tímea, majd azt is
megjegyezte, az országban zajló hasonló programokat áttekintve
egyértelművé vált számára, hogy –
a rendezvénysorozatba bekapcsolódó partnerintézményeknek is köszönhetően – a marosvásárhelyieké
volt az egyik leggazdagabb múzeumi éjszaka.

ben. Este 7 órától a Kór-Társak formáció lépett a színpadra a Kultúraközi párbeszéd a kortárs zene és
vers segítségével című-mottójú produkcióval. Amint arról korábban is
beszámoltunk, a projekt a Yorick
Stúdió és vezetője, Sebestyén Aba,
valamint Cári Tibor zeneszerző
közös ötletén alapszik, lényege,
hogy egy több mint húsztagú formáció (a szervezők által felkért zenészek, illetve a Marosvásárhelyi

Állami Filharmónia művészei) adja
elő kortárs magyar és román költők
verseit. A koncert egésze kissé színházi előadásra is hasonlított, hiszen
a dalokat fény- és látványkompozíciók gazdagították, az éppen aktuális fordításokat kivetítőn olvashatta
a közönség.
A Kór-Társak első koncertje méltán nagy sikert aratott, a versekből
új entitású alkotások születtek, a
stílben a dzsessz, a blues, a sanzon
és a musical jegyeit ötvöző zene
nemcsak kísérte őket, hanem mélyebb értelmet is adott nekik.
A koncert elején Soós Zoltán köszöntötte az egybegyűlteket, és elmondta: a Múzeumok Éjszakájának
célja bemutatni mindazt az értéket
és kulturális örökséget, amelyre
büszkék vagyunk, legyen szó színházról, könyvtárról, kiállításokról,
egyházakról. Mindenki úgy érzi,
rendelkezik valami széppel, amit
megoszthat másokkal, ami az újdonság erejével hathat. Mi sem
bizonyítja ezt jobban annál, hogy
a múzeumok mellett ma már számos intézmény, egyesület is részt
vesz a szervezésben, megmutatja
magát, tevékenységét a kínálatban is.
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Nyert az MSE,
de csökkenhet az előnye

Szerkeszti: Farczádi Attila

Egyenesen szögletből lőtt gólt Ungur a második félidőben. Fotó: Szántó Lehel

Egyre közelebb a 4. liga bajnoki
címéhez a Marosvásárhelyi MSE,
amely könnyedén nyert Ákosfalva
ellen a hétvégi, 26. fordulóban.
Nem dőlhet azonban még hátra
Fehér Csaba együttese, mert ugyanebben a fordulóban egy olyan eset
is történt, amely előrevetítheti,
hogy hamarosan csökkenni fog az
MSE előnye az őt üldöző Marosoroszfaluval szemben. A Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor
ugyanis nem jelent meg hazai pályán a Marosludas elleni találkozón.
Az eset előzménye, hogy a dicső-

szentmártoniak segesvári kupameccse botrányos körülmények között szakadt félbe, aminek
következtében a csapat három játékosát eltiltották, és magát a klubot
is pénzbírsággal sújtották. A meg
nem jelenés pedig arra enged következtetni, hogy a dicsőszentmártoniak megsértődtek, és nem kívánják
folytatni. Márpedig ha az Unirea
Tricolor szerdán sem jelenik meg,
automatikusan a kizárás sorsára jut,
és az összes tavaszi eredményét törlik. Törlésre kerül a Marosoroszfalu
elleni döntetlenjük mellett az MSE

győzelme is, azaz Oroszfalu két
ponttal közelebb kerül az éllovashoz. Így, tekintve, hogy a 28. fordulóban az MSE áll, a jelenlegi
potenciális előnye mindössze
három pont Marosoroszfaluval
szemben. Másrészt a szerdai hétközi fordulóben az MSE Dánosra
utazik, míg Marosludason a házigazák Marosoroszfalut fogadják. Ha
az MSE nyer, és Marosludas legyőzi Marosoroszfalut, akkor matematikailag sem lehet már az
éllovast befogni.
Az MSE Ákosfalva elleni mérkőzése amúgy premiert hozott, mert
a hazai találkozóit eddig a Sziget
utcai műgyepes pályán játszó csapat ettől a mérkőzéstől kezdődően
a szomszédos, 6000 férőhelyes stadionban rendezi a találkozóit, ahol
korábban az ASA játszott. Úgy
tűnik, jól érzik magukat a játékosok az új környezetben, mert valósággal
lefutballozták
az
ákosfalviakat a pályaavatón. A
mérkőzésről sokat nem lehet mondani, hiszen Ákosfalva csak ritkán
tudta átlépni a felezővonalat, míg
az MSE helyzetet helyzet után dolgozott ki Fărcaş kapuja előtt. Az
első gólt Ruja már a 2. percben befejelte, egy szöglet, majd Silaghi
visszafejelése után, aztán a 22.
percben Török küldte kapásból a
kapura Dudás beadását. Szünetig
még Ruja és Dudás volt eredményes, míg Ákosfalva részéről két távoli lövést jegyezhettünk, ezek
azonban a felső sarok mellett szálltak el.
A második félidőben még nagyobb volt a hazai fölény, és újabb
négy gól született, ebből három
négy perc leforgása alatt. Előbb
Ungur közvetlenül szögletből csavarta a hosszú sarokba, majd Deteşan fejezett be egyszerűen egy
támadást, aztán ismét Ungur volt
eredményes. Az utolsó találat Ruja
nevéhez fűződik.

„A játékosaim hamar alkalmazkodtak a természetes gyepfelülethez, korán megszereztük a vezetést,
ami után megnyílt a játék, és több
gólt szereztünk, számos gólhelyzetet tudtunk kidolgozni. Fontos ez-

A labdarúgó harmadvonal utolsó
előtti játéknapján az V. csoportot toronymagasan vezető és ennélfogva
a 2. ligába immár feljutó kolozsvári
„egyetemisták” látogattak a hegedűk városába. Az U edzője, Adrian
Falub a mérkőzés előtt azt mondta,
fiatal játékosokból álló gárdát szándékszik pályára küldeni Szászrégenben, tapasztalatszerzés céljával,
ettől eltérően azonban túlnyomórészt a közismert nevekkel teletűzdelt csapattal kezdte a pénteki
találkozót...
Az összecsapás a kiegyensúlyozottság jegyében rajtolt, ámde ez a
megállapítás csupán tizenöt-húsz
perc erejéig volt érvényes. A hazaiak kezdtek határozottabban, s a 10.
percben veszélybe is hozták a
mindössze 17 esztendős Gorcea kapuját: ekkor Feketics lódult meg jó
ütemben a bal szélen, ám beadásáról Stavilă, kevessel ugyan, de lemaradt. A 13. percben Truţa
próbálta bevenni a vendégek kapuját, ám a büntetőterület bal sarkából
leadott kísérlete erőtlenre sikeredett. Ezt követően azonban a vendégek átvették a párharc irányítását.
Miután a 17. percben Lemnaru jobb
oldalról érkező beívelését Ene mintegy 5 méterről gyengén „bólintotta” kapura, mindössze két perc
elteltével a kolozsváriak megszerezték a vezetést: ekkor a román felnőttválogatottban is megfordult
Florescu mesterien értékesített egy
20 méterről megítélt szabadrúgást:
0-1. A fiatal Suciu kapuvédő csupán
a labda útját csodálhatta a háló
felé... Lemnaru, valamint Ene kihagyott gólhelyzetei után utóbbi a 29.
percben a büntetőterület közepéről,
egy erős lövéssel betalált a házigazdák kapujába, immár kétgólosra nö-

velve Falub mester tanítványainak
előnyét. Az U tapasztalt, 1. ligában
is megfordult labdarúgói magabiztosan uralták a játékteret, és könynyedén adogattak. Hosszú percekig
gyakorlatilag „egykapuzásnak” lehetett szemtanúja a szokatlanul
nagyszámú, mintegy 700 fős nézősereg. A kiszolgáltatott helyzetben
lévő, tehetetlen Lendület már nem
jutott gólszerzési lehetőségig, hiszen csupán elvétve lépte át a középpályát. Az első játékrész hajrája
újabb U-s gólhelyzetet eredményezett: ekkor Greu bal oldali szögletrúgása után, a labda ívelésétől kissé
meglepett Florescu, közvetlen közelről jócskán föléemelt!
Az 50. percben a házigazdák kerültek gólhelyzetbe, ám Moldovan
17 méteres lövését Gorceának körülményesen ugyan, ámde sikerült kiütnie. Ezt követően a csoport
vitathatatlan éllovasa mintegy hetven
másodperc alatt két alkalommal is bevette a házigazdák kapuját: az 54.
percben egy pontos bal oldali beadás
után a szemfüles Lemnaru pár méterről könnyedén Suciu hálójába továbbított, majd Ene feltartóztat1. Kolozsvár
27
2. Lénárdfalva 27
3. Magyarigen 27
4. Kudzsir
27
5. Magyargáld 27
6. Gyulafehérv. 27
7. Kolozs. CFR II 27
8. Egészség
27
9. Tasnád
27
10. Felek
27
11. Lendület
27
12. Medgyes II 27
13. Dés
28
14. Radnót
27
15. Vidombák 27

23
17
16
15
15
13
13
11
11
8
9
6
5
3
1

hatatlanul tört be a büntetőterület közepén, s mintegy 10-11 méterről
védhetetlen lövést küldött a hazaiak
kapujára: 0-4. A játék képét szemlélve a szászrégenieket megalázó,
nagyarányú vereség fenyegette... A
kolozsváriak lazításának köszönhetően mindez végül nem így történt.
Noha Adrian Falub legénysége hatalmas mezőnyfölényben játszott, a vendégek a négygólos előny birtokában
már nem összpontosítottak túlságosan a támadások vezetésére. A 63.
percben Hordouan jobb oldali szöglete után Florescu 1 méterről mellélőtt! A 69. percben pedig a
pályaválasztók megszerezték a becsületgólt: ekkor Sîplăcan látványosan értékesített egy 23 méteres
szabadrúgást, a pöttyöst a kapu jobb
felső sarkába rúgta. A 73. percben lejegyezhettük a kolozsvári gárda
utolsó említésre érdemes gólszerzési
lehetőségét: ekkor Chiş jobb oldali
beadását a nagyon aktív Florescu 13
méterről mellélőtte.
Amint várható volt, a hazai gárdának esélye sem volt az éllovas
ellen: Abrudan, Giurgiu, Florescu,
valamint Lemnaru számára a román

Ranglista
2
4
6
6
5
6
5
9
4
8
5
5
2
7
0

2
6
5
6
7
8
9
7
12
11
13
16
21
17
26

84-15
56-25
56-30
47-28
46-33
43-34
53-34
47-25
38-48
37-42
33-43
26-57
21-55
36-71
15-98

71
55
54
51
50
45
44
42
37
32
32
23
17
16
3

után is, hogy nagyon komolyan
odafigyeljünk minden ellenfelünkre, hogy a következő mérkőzéseken is be tudjuk hajtani a 3
pontot” – mondta a mérkőzés után
az MSE edzője, Fehér Csaba.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 4. liga, 26. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Ákosfalvi Napsugár 8-0 (4-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai stadion, 500 néző. Vezette: Papp
Csaba (Marosvásárhely) – Teodor Raţiu (Marosludas), Alina Casoni (Marosvásárhely). Ellenőr: Florin Buşcu (Marosvásárhely).
Gólszerzők: Ruja (2., 39., 83.), Török (22.), Dudás (42.), Ungur
(63., 69.), Deteşan (67.).
Sárga lap: Makkai (18.), Sipos (87.).
MSE: Kristály (78. Rigmányi) – Mihály Z., Silaghi, Brai, Török
(71. Iernuţan), Ungur (71. Totó), German, Moldován, Tamás,
Dudás (59. Deteşan), Ruja (86. Ciula).
Ákosfalvi Napsugár: Fărcaş – Jánosi, Mihály S., Makkai (61.
Bari), Pastor, Moré, Cucută (46. Halász), Gáll (56. Nagy Ádám),
Sipos, Hanca, Bustya (71. Ötves).

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga 26. fordulójában a következő eredmények
születtek: Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor – Marosludas 0-3 (a
házigazdák nem jelentek meg), Marosoroszfalu – Nagysármás 6-1,
Nyárádszereda – Marosvásárhelyi Gaz Metan 3-1, Szováta – Mezőméhes 3-0 (hivatalból), Kutyfalva – Nyárádtő 5-4, Náznánfalva –
Marosvásárhelyi Atletic 1-7, Marosvásárhelyi MSE – Ákosfalva 80. Dános állt.
1. MSE
2. Marosoroszf.
3. Marosludas
4. Szováta
5. Atletic
6. Gaz Metan
7. Nyárádtő
8. Nyárádsz.
9. Dicsőszentm.
10. Ákosfalva
11. Náznánfalva
12. Kutyfalva
13. Nagysármás
14. Mezőméhes
15. Dános

25
24
24
24
24
25
24
24
24
24
25
24
25
24
24

Az éllovas könnyed győzelmet aratott Szászrégenben

Szabó Antal-Lóránd
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4
3
4
6
3
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4
0
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labdarúgás
harmadosztályának
igencsak gyatra színvonala nem
okozhatott túl komoly kihívást. A
Szamos-partiak jelen pillanatban,
tekintettel a játékoskeretükre, egy
középszintűnél jobb 2. ligás gárdával
rendelkeznek. A szászrégeniek ezzel
a találkozóval gyakorlatilag befejezték szereplésüket a 2017–2018-as
bajnoki idény küzdelemsorozatában, hiszen az utolsó játéknapon a
vidombáki együttes visszalépése
miatt játék nélkül jutnak a három
bajnoki pont birtokába. A Lendület
nagy valószínűség szerint a tabella
11. helyén zárja a bajnokságot, 35
ponttal. Egy eléggé elfogadható
eredményeket hozó őszi szereplést
követően a Răzvan Dan irányította
együttes a tavaszi visszavágó folya-
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20
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118-23
92-29
77-24
69-40
67-33
58-43
70-55
66-52
41-73
33-47
43-80
51-89
41-100
22-79
33-114

67
59
57
50
41
41
37
36
25
24
21
20
19
12
12

mán nagyon gyenge teljesítményt
produkált, hiszen mindössze két
mérkőzést sikerült megnyernie!
Hazai pályán olyan szerény képességű csapatok ellen, mint a Radnóti
SK vagy a Medgyesi Gaz Metan II,
csupán döntetlent játszottak, ugyanakkor idegenben kikaptak az utolsó
helyezett Dési Unireától is! Ugyancsak idegenben a tavaszi idény alatt
igazán pozitív eredménynek csupán
a lénárdfalvi, valamint a magyargáldi pontszerzés mondható.
Erre való tekintettel, ha a nyári
szünetben nem történnek számottevő
változások elsősorban a játékoskeretben, a csapat alapos megerősítésének
érdekében, akkor a következő bajnokságban könnyedén előfordulhat,
hogy egy valamivel erősebb V. csoport esetén a szászrégeniek keményen meg kell majd küzdjenek, hogy
elkerüljék a kiesést.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 29. forduló: Szászrégeni Lendület
– Kolozsvári U 1-4 (0-2)
Szászrégen, Lendület-pálya, változékony időjárás, mintegy 700
néző. Vezette: Răzvan Lădar (Nagyvárad) – középen, Bogdan Gireadă, Kopriva Tamás (mindketten Szatmárnémeti). Ellenőr: Costin Dan (Zilah), Ovidiu Bocai (Nagyenyed).
Gólszerzők: I. Sîplăcan (69.), illetve G. Florescu (19.), C. Ene (29.,
55.), V. Lemnaru (54.).
Szászrégeni Avântul: Suciu – Morar, Core, Sîplăcan, Truţa, Palcău (46. P. Alexandru), Fülöp A. (46. Bogă?an), Luca, Moldovan,
Feketics, Stavilă (69. Horváth).
Kolozsvári U: Gorcea – Chiş, Abrudan, Cordoş (66. Telcean),
Potcoavă, Giurgiu, Florescu, Greu (84. Ursu), Hordouan, Ene,
Lemnaru.

Eredményjelző
A 3. ligás labdarúgó-bajnokság V. csoportjának 28. (hétközi) fordulójában a következő eredmények születtek: Magyarigen – Radnót 6-2, Kolozsvári Egészség – Medgyes II 2-1, Vidombák –
Lénárdfalva 0-3 (hivatalból), Felek – Gyulafehérvár 4-0, Kolozsvári
U – Kudzsir 3-2, Tasnád – Szászrégeni Lendület 3-1, Dés – Kolozsvári CFR II 1-3; 29. forduló: Medgyes II – Felek 0-6, Gyulafehérvár
– Radnót 3-2, Kudzsir – Vidombák 3-0 (hivatalból), Lendület – Kolozsvári U 1-4, Magyargáld – Tasnád 3-2, Dés – Magyarigen 1-2,
Lénárdfalva – Egészség 2-1.
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Újabb döntetlent játszott a Ferencváros

A Ferencváros 1-1-es döntetlent ért el a címvédő Budapest Honvéd vendégeként
szombaton a labdarúgó OTP
Bank Liga 31. fordulójában,
így a második helyen álló
zöld-fehérek hátránya három
pontra nőtt a listavezető
Videotonnal szemben.
Az első félidő jó iramú,
küzdelmes játékot hozott,
mindkét oldalon kimaradt
helyzetekkel, amelyekből nem
volt túl sok. A felvonás elején
Eppel fejesét, majd lövését
védte Dibusz, a vendégektől a
hajrában Nagy Dominik veszélyeztetett, de az ő csúsztatása nem találta el a kaput. A
két lehetőség között a kispestiek sérülés miatt kétszer cseréltek kényszerűségből, míg
Böde gyanús körülmények között esett el Gazdag szorításában a kispesti tizenhatoson
belül, de a játékvezető nem láA ferencvárosi Leandro (lent) és a kispesti Davide Lanzafame az OTP Liga 31. fordulójában játtott szabálytalanságot.
A 49. percben Blazic góljá- szott Budapest Honvéd – Ferencváros bajnoki labdarúgó-mérkőzésen a kispesti Bozsik Stadival szerzett vezetést a ven- onban. MTI Fotó: Czagány Balázs
dégcsapat: a védő egy
sarokrúgás után lecsorgó labdát lőtt a kapuba egy lépésről.
A Honvéd rákapcsolt, de csak
azt követően jelentett gólveLabdarúgó OTP Bank Liga, 31. forduló: Budapest Honvéd – Ferencszélyt, hogy a lendületes Danilo pályára lépett. A játékrész város 1-1 (0-0)
közepén egyre közelebb került
Budapest, Bozsik József Stadion, 4680 néző, vezette: Farkas Á.
a vendégek kapujához a kisGólszerzők: Lanzafame (69 – 11-esből), illetve Blazic (49.).
pesti alakulat, majd LanzaSárga lap: Lanzafame (4.), Holender (41.), Gazdag (62.), illetve Dibusz
fame az ellene elkövetett
(69.),
Böde (70.), Botka (87.).
szabálytalanság miatt – az
Budapest Honvéd: Gróf – Heffler, Kamber (Kosút, 36.), Bobál – Hoolasz támadó Dibuszban akadt
el – megítélt büntetőből lender, Pölöskei, Gazdag, Banó-Szabó (Tömösvári, 25.), Kukoc (Danilo,
egyenlített. A parázs hajrában 61.) – Eppel, Lanzafame.
Eppel, illetve a túloldalon
Ferencváros: Dibusz – Botka, Blazic, Leandro, Sternberg – Spirovski,
Böde, Paintsil és a hosszabbí- Gorriaran (Batik, 85.) – Varga R., Nagy D. (Lovrencsics B., 78.), Paintsil
tásban Varga Roland előtt adódott meccslabda, de az (Gerogijevic, 82.) – Böde.
eredmény már nem változott.
A lefújás előtt Thomas Dollt, a
Ranglista
ferencvárosiak edzőjét elküldték a kispadtól.
1. Videoton
31
19
8
4
62-26
65
A Honvéd legutóbb tavaly
2. Ferencváros
31
17
11
3
62-28
62
áprilisban nyert a Ferencváros
ellen, amelytől azóta kétszer
3. Honvéd
31
12
8
11
47-50
44
kikapott. A ferencvárosi együttes sorozatban harmadszor ját4. Debrecen
31
12
7
12
51-44
43
szott döntetlent.
5. Újpest
31
10
13
8
38-37
43

Az Atlético Madrid nyerte
az Európa-liga döntőjét

Az Atlético Madrid nyerte a labdarúgó-Európa-ligát: a spanyol
együttes szerdán a sorozat lyoni
döntőjében 3-0-ra győzte le az
Olympique Marseille csapatát. Az
Atlético 2010 és 2012 után harmadik alkalommal diadalmaskodott a
második számú európai kupasorozatban.
A találkozó első negyedóráját
megnyomta a „hazai” francia csapat, azonban ezt az időszakot viszonylag könnyedén vészelte át a
kiváló védelméről is ismert Atlético. A spanyolok fokozatosan átvették az irányítást, és egy óriási
francia védelmi hibát kihasználva
Antoine Griezmann találatával
megszerezték a vezetést. A félidő
közepén az OM még nehezebb
helyzetbe került, ugyanis sérülés

miatt elveszítette csapatkapitányát,
Dimitri Payet-t.
A fordulás után szinte azonnal
megduplázta előnyét az Atlético,
Griezmann második találata szintén egy csúnya labdaeladást követően született. Diego Simeone
csapata – az argentin szakember
csak a lelátón foglalt helyet eltiltása miatt – innentől kezdve még
magabiztosabban futballozott, és
könnyedén őrizte előnyét.
A 81. percben csereként pályára
lépett Kosztasz Mitroglu kis híján
szorossá tette a hajrát, de fejese a
jobb kapufáról kifelé pörgött. A
hajrában még Gabi, az Atlético csapatkapitánya
közel
három
év után újra gólt szerzett,
ezzel beállította a 3-0-s végeredményt.

Jegyzőkönyv

Eredményjelző

Magyar labdarúgó NB I.,
31. forduló: Diósgyőr –
Paks 1-0, Szombathelyi Haladás – Újpest 1-1, Puskás
Akadémia – Mezőkövesd
1-2, Vasas – Videoton 0-3,
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Debreceni VSC 4-0,
Budapest Honvéd – Ferencváros 1-1.

31

Eredményjelző

* 2. liga, 35. (hétközi) forduló: Miroslava – Snagov 2-3, Baloteşti – Târgovişte 0-0, Nagyszeben – Bukaresti Metaloglobus
0-0, Temesvári Politehnica ASU – Suceava 2-0, Zsilvásárhely
– Nagyvárad 1-1, Arad – Temesvári Ripensia 2-3, Afumaţi –
Piteşti 1-1, Călăraşi – Brăila 2-0, Mioveni – Clinceni 1-1; 36.
forduló: Ripensia – Zsilvásárhely 1-2, Brăila – Szatmárnémeti
3-0 (játék nélkül), Marosvásárhelyi ASA – Arad 0-3 (játék nélkül), Metaloglobus – Baloteşti 5-1, Târgovişte – Afumaţi 2-1,
Snagov – Mioveni 0-1, Nagyvárad – Politehnica ASU 2-1, Suceava – Miroslava 2-3, Clinceni – Nagyszeben 0-1. A Piteşti –
Călăraşi mérkőzést ma játsszák. Az élcsoport: 1. Călăraşi 89
pont, 2. Nagyszeben 85, 3. Târgovişte 71.
* 3. liga, I. csoport, 28. (hétközi) forduló: Paşcani – Kézdivásárhely 1-6, Székelyudvarhely – Lieşti 2-1, Darabani – Románvásár 3-5, Rădăuţi – Csíkszereda 0-1, Focşani –
Barcarozsnyó 1-0, Szászhermány – Bákó 3-4, a Galaci Oţelul
állt; 29. forduló: Bákó – Galaci Oţelul 1-0, Csíkszereda – Darabani 3-0, Románvásár – Paşcani 4-0, Szászhermány – Galaci
Metalosport 3-0 (játék nélkül), Kézdivásárhely – Valea Mărului
3-0 (játék nélkül), Lieşti – Focşani 2-1, Barcarozsnyó – Rădăuţi
1-1, Székelyudvarhely állt. Az élcsoport: 1. Bákó 67 pont, 2.
Csíkszereda 63, 3. Oţelul 59.
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Lehengerelte a Sepsi OSK a Temesvárt,
három pont a Juventus ellen is

Nagy sikert aratott a Sepsi OSK labdarúgó-csapata a Temesvári Poli ACS ellen az 1. ligás labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásának 10. fordulójában, múlt héten, kedden este. A kiesés
elkerüléséért folyó küzdelemben a háromszéki alakulat egyik
közvetlen riválisának számító bánságiakat háromgólos különbséggel múlta felül. Pénteken az utolsó helyen álló Bukaresti Juventust is sikerült legyőzniük a székelyföldieknek, a 28.
születésnapját ünneplő Fülöp István újra döntő módon járult
hozzá a három pont megszerzéséhez.
A házigazdák temesváriak elleni sikerének értékét emeli, hogy
emberhátrányban született, Kukut ugyanis a 35. percben kiállította a játékvezető, miután összefejelt a bánságiak játékosával,
Haruţcal, aki súlyos sérülést szenvedett, és kórházba kellett szállítani a történtek következtében. Fülöp István két gólt jegyzett
ezen a mérkőzésen – az elsőt az első félidő hosszabbításában,
szabadrúgásból, a másodikat tíz perccel a vége előtt. A kétgólos
előny már sejtette a szentgyörgyi sikert, amelyet Cînu kiállítása,
majd Tandia találata tett egészen biztossá.
Péntek este a Bukaresti Juventus látogatott Sepsiszentgyörgyre. Fülöp István újra főszerepet követelt magának, ezúttal
egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a győzelemhez. A Sepsi
OSK támadója a 7. percben talált be: másodpercekkel korábban
Drăghia még védte a lövését, azonban a következő támadásnál
már tehetetlennek bizonyult. A fővárosiak nem sokáig búslakodtak a kapott gól miatt, a 15. percben egyenlítettek Leca révén: a
Juventus hátvédje Băjenaru szabadrúgásából fejelt Niczuly kapujába. Két újabb Fülöp-ziccer után a vezetést jelentő újabb háromszéki találat ugyancsak a Marosvásárhelyen pallérozódott
csatár nevéhez köthető: a szögletből általa tökéletesen beívelt
labda „megtalálta” Ursut, akinek gyakorlatilag csak a formaságot
kellett teljesítenie. Ezzel a szentgyörgyi gárda megszerezte az
újabb három pontot, és jobb gólkülönbségének köszönhetően
megelőzte az alsóházi ranglistán az eddig második helyen álló
Botoşani FC-t.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-Európa-liga, döntő: Atlético Madrid (spanyol) – Olympique Marseille (francia) 3-0 (1-0)
Lyon, vezette: Björn Kuipers.
Gólszerzők:
* 21. perc: Mandanda egy hazaadást középre passzolt Zambo Anguissához, aki nem tudta átvenni a labdát, amelyet így Gabi azonnal GRIEZMANN elé tálalt, a csatár pedig 10 méterről a tehetetlen kapus
mellett a kapu jobb oldalába lőtt (1-0).
* 49. perc: GRIEZMANN kapott tökéletes labdát a 16-os jobb oldalán, a támadó belépett védője elé, és még egy ütemet is kivárt, mielőtt
egy hanyag pöccintéssel átemelte a labdát az elvetődő Mandanda fölött
(2-0).
* 89. perc: Diego Costa várta be társait a 16-os bal sarkán, Kokéhez
játszott, aki azonnal a jobb oldalon érkező GABIhoz passzolt, a csapatkapitány pedig kilőtte a jobb alsó sarkot (3-0).
Sárga lap: Vrsaljko (23.), Lucas (78.), illetve Amavi (38.), Luiz Gustavo (75.), Njie (78.).
Atlético Madrid: Oblak – Vrsaljko (46. Juanfran), Giménez, Godín,
Lucas – Gabi, Saúl Níguez – Correa (88. Partey), Griezmann (90. Torres), Koke – Diego Costa.
Olympique Marseille: Mandanda – Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi
– Thauvin, Zambo Anguissa, Sanson, Ocampos (55. Njie) – Payet (32.
Lopez) – Germain (Mitroglu, 74.).

6. Paks

7. Puskás Akadémia

A fináléban két gólt is szerző Antoine Griezmann emeli magasba a serleget

Az 1. ligás labdarúgó-bajnokság alsóházi 10. fordulójában a következő eredmények születtek: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Temesvári Poli ACS
3-0 (gólszerzők: Fülöp István – 45+5., 80., Tandia
– 84.), Bukaresti Juventus – Bukaresti Dinamo
0-2, Botoşani FC – Concordia Chiajna 0-1, Medgyesi Gaz Metan – Voluntari FC 1-0.
A 11. forduló eredményei: Sepsi OSK – Juventus
2-1 (gólszerzők: Fülöp István – 6., Ursu – 52., illetve Leca – 15.), Chiajna – Dinamo 0-4. A Voluntari – Botoşani mérkőzés tegnap, lapzárta után
fejeződött be, a Temesvár – Medgyes összecsapást
ma rendezik.

Futballbajnoki eredmények
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Top25-ben a Visegrád 4 kerékpárverseny
magyar futamán a Team Novák versenyzője

Top25-ös
eredménnyel végzett a
Team Novák kontinentális csapat egyik
versenyzője a Visegrád
4
egynapos országúti
kerékpárversenyen,
amely az UCI 1.2 kiemelt kategóriájú, egyben Magyarország
legjelentősebb ilyen
jellegű nemzetközi
rendezvénye. A V4
kerékpáros sorozat
záró etapját a szlovák,
cseh és lengyel nagydíjak után az elmúlt
hét végén tartották
meg.
A V4-be tartozó országok minden évben
egy-egy UCI 1.2 kiemelt kategóriás nem- Rajtra vár a mezőny
zetközi országúti kerékpárversenyt os meredekségű, macskaköves
rendeznek, amelyek célja, hogy to- emelkedőn az apátság felé, amelyet
vább népszerűsítsék Lengyelország, háromszor is abszolválni kellett. A
Csehország, Szlovákia és Magyar- nagyon erős mezőnyben két Team
ország együttműködését. Idén a Novák-versenyzőnek sikerült befeMagyar Nagydíjat egy Budapest és jeznie a távot, Nicolae Tanoviţchii
Pannonhalma közötti 168,7 kilomé- a 23., míg Olekszander Prevar a 32.
teres távon tartották meg. A csíksze- helyen zárt.
Az éles rajtot követően folyamaredai Novák Károly Eduárd
paralimpiai bajnok kontinentális ke- tosak voltak az akciók, azonban
rékpárcsapata, a Team Novák öt életképes szökés nagyon sokáig
versenyzővel képviseltette magát a nem alakult ki. A mezőnyt a lengyel
mezőnyben. Egybehangzó vélemé- pro-kontinentális CCC Sprandi Polnyük szerint az erős mezőny miatt kowice sora irányította, és mintegy
nagyon nehéz verseny volt, amely- 20 kilométer megtétele után egy
ben 29 csapat – köztük egy pro- húszfős sor leszakadt. Sajnos,
kontinentális is – 170 kerékpárosa ebben a csoportban volt László
indult a világörökség részét képező Péter U23-as versenyző a Team
budapesti Várkert Bazártól. A ver- Novák csapatból, aki a két héttel ezseny Pannonhalmán, a viadal legne- előtti Belgrád-Banjaluka versenyen
hezebb és egyben leglátványosabb szerzett könyöksérülése miatt kényrészén ért véget, a helyenként 15%- szerült feladásra. Az ötvenes kilo-

Országos második helyen végzett a Marosvásárhelyi Medicina
serdülő korosztályú női röplabdacsapata a Pongrácz Antal csarnokban szervezett döntő tornán. A
címvédő, kiválósági központként is
működő marosvásárhelyi klub a
Bukaresti CSM előtt hajtott fejet a
döntőben. Előtte Bokor István tanítványai három mérkőzést is öt játszmában nyertek meg, ez minden
bizonnyal felőrölte a csapat fizikai
és lelki tartalékait.
Egyébként az elődöntő csoportban éppen a későbbi CSM ellen is
nyert a marosvásárhelyi csapat 3:2re, mint ahogy a Bukaresti Dinamót
is hasonló arányban győzte le. Így,
noha mindhárom elődöntő csoportos ellenfelét felülmúlta, csak a második helyen zárt a csoportban,
mert a CSM-nek két hárompontos
győzelme volt, plusz egy pontot kapott a Medicina elleni találkozó
után is. Ezért a marosvásárhelyi
csapat sokkal nehezebb elődöntőt
vívott a másik csoportot megnyerő
Lugosi CSM ellen, és ismét öt
játszmára volt szüksége a sikerhez,

A bennmaradás az 1. ligában a tét – most
már végérvényesen – a City’us számára a teremlabdarúgó 2. liga második helyén végzett
Bodzai Luceafărul elleni oda-vissza csatában.
A pótselejtezőn való részvétel jogát Kacsó
Endre csapata a Sepsi Futsal elleni sorozatban vívta ki, míg az ellenfél úgy lett második
a másodosztályban (ahonnan a közvetlen feljutást a Kolozsvári Clujana szerezte meg),
hogy az utolsó fordulóban a második helyezett Brassói Colţea nem utazott el Kolozs-

míg a CSM a másik ágon simán
nyert 3:0-ra. Ez az erőfeszítés ütött
vissza a döntőben, és a játszmánkénti eredmény is mutatja, hogy tulajdonképpen lélektanilag omlottak
a végére össze a marosvásárhelyiek. A döntő végeredménye: Bukaresti CSM – Marosvásárhelyi
Medicina 3:1 (25:12, 19:25, 26:24,
25:8).
Bokor István edző az alábbi keretre támaszkodhatott: Denisa Ionescu, Andra Teşileanu, Iulia
Matanie, Briana Constantin, Mara
Dumitrescu, Boga Izabella, Ilinca
Macarie (liberó), Ambrus Dóra,
Carla Mateaş, Carla Moldovanu.
A Medicina ifjúsági csapata a
héten Bukarestben vesz részt a
korosztály döntő tornáján. A csapat
az elődöntő tornán egyetlen vereséget szenvedett, öt játszmában, a
címvédő Temesvári Agrolandtól.
Bár a bajnoki címre az Agroland
mellett a szervező CSM is esélyesebb, a marosvásárhelyiek bizakodva utaznak a helyszínre,
mindenképpen dobogós célkitűzéssel.(bálint)

méterkőhöz érve az eső is eleredt,
amelynek következtében több kisebb bukás is történt, és a mezőny
több apróbb részre szakadt. Ennek
következtében alakult ki a nap szökése is, amelyben a csíki csapat
moldáv versenyzője, Nicolae Tanoviţchii is jól helyezkedett, de sajnálatos módon éppen a szökés
pillanatában bukott. A másik fiatal
U23-as versenyző, Balázsi Lóránt
szépen helytállt a nehéznek számító
versenyen, végig a mezőnnyel tudott haladni, de Pannonhalmára
érve leállították az időhátrány miatt.
Nem volt szerencséje az erős ukrán
versenyzőnek sem. Küllőtörés és
kerékcsere következében nagyon
lemaradt a bolytól, így minden erejét kihasználva sikerült a bolyhoz
felzárkóznia, de őt is leállították a
Aranyérmes lett a marosvásárhelyi Maros Sportklub sportolója, Apostolache Kiss Andrea a 3. wushu taijiquan-Európa-bajnokság taijijian
pannonhalmi körpályára érve.
(egyenes kard) versenyszámában, Moszkvában, tájékoztatta lapunkat a
sportoló edzője. Horváth Attila tudatta: a kontinentális versenyt május
10-e és 14-e között rendezték meg Moszkvában. Tanítványa a taijiquan
(pusztakezes) versenyszámban is jól szerepelt, negyedik lett.

szerváját, 50-nel a másodikat, Szvitolina 81% és 65%ához képest, 13 nyerőt és 21 ki nem kényszerített hibát
ütött, míg Szvitolina 18 nyerője mellé csak 13 ki nem
kényszerített hibát vétett.
Szvitolina ezzel 4-2-re vezet Halep ellen az egymás
elleni mérkőzések tekintetében. A román játékos 2013ban Szófiában 6:1, 6:1-re, 2017-ben Roland Garrosban
3:6, 7:6 (8-6), 6:0-re nyert. Az ukrán játékos 2017-ben
Rómában 4:6, 7:5, 6:1-re, Torontóban 6:1, 6:1-re, a
szingapúri világbajnokságon 6:3, 6:4-re, idén pedig
ismét Rómában 6:0, 6:4-re győzött.
A római torna győztesét 507.100 euróval és 900
ponttal díjazzák, míg a vesztest 253.425 euró és 585
WTA-pont illeti meg.
A vereség ellenére Simona Halep megtartja vezető
helyét a WTA-világranglistán, és első helyen kiemelt
lesz Roland Garrosban, az év második Grand Slamtornáján, amely május 27-én kezdődik Párizsban.
A női párosok versenyében nem jutott be a döntőbe
a Sorana Cîrstea, Jelena Ostapenko páros, mert szombaton 6:2, 6:4 arányú vereséget szenvedtek az elődöntőben a Raquel Atawo, Anna-Lena Groenfeld
összeállítású amerikai–német kettőstől. Cîrstea és Ostapenko a negyeddöntőben a 3. számú kiemelt, Babos
Tímea, Kristina Mladenovic magyar–francia kettőst kiejtve kvalifikált a négy közé.

Még egy akadály vár a City’usra

Bálint Zsombor

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Peteley Attila, az
Iskolás Sportklub nyugalomba vonult úszóedzője, akivel Szucher
Ervin a négy évtizedes pályafutásáról beszélget.

Ezüstérmes a Medicina
serdülőcsapata

Simona Halep sima vereséget szenvedett
a római torna döntőjében

Simona Halepnek nem sikerült megnyernie a
3.351.729 dollár összdíjazású, római salakpályás tenisztorna női versenyét, miután a vasárnapi döntőben
6:0, 6:4 arányú sima vereséget szenvedett az ukrán Jelina Szvitolinától. A ranglistavezető Halepet mindössze
67 perc alatt győzte le a világranglista 4. helyén álló
ukrán lány. Szvitolina tavaly ugyanitt, ugyancsak a
döntőben 4:6, 7:5, 6:1-re verte Halepet.
Az első szettben Szvitolina mindent beütött, Halepnek viszont semmi sem sikerült. A játszma alig 19 percig tartott, Halep 8 pontot nyert (Szvitolina 24-et), és
az első adogatásainak mindössze 15 százalékát sikerült
pontra váltania.
A második szettben Halep valamelyest emelte játéka
színvonalát, de még mindig elmaradt a kívánatostól,
ellenfelének sikerült folyamatosan az alapvonal mögött tartania őt.
Halep hozta az első game-et, de az ukrán lány zsinórban három játékot nyert, majd Halep megnyerte
adogatását (3:2), ám ezt követően orvosi ellátásra szorult. Simona tudta folytatni a meccset, de az alig hibázó, felpörgött, magabiztos, agresszívan teniszező
Szvitolinával szemben nem volt igazán esélye.
Halep két ászt ütött, az ukrán egyet sem, és két kettőshibát vétett, az ukrán egyet. A román játékos igen szerényen adogatott, 51 százalékkal nyerte az első

Peteley Attila
a Marosvásárhelyi TVR-ben
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várra, ahol egy győzelem esetén, a biztos feljutó Clujana ellen, a pótselejtezőre jogosító
helyen végzett volna. A brassóiak azt kifogásolták, hogy a szövetség nem azonos időben
programálta a mérkőzést a Luceafăruléval
(utóbbi a másik bodzai csapat, a Fortius ellen
játszott), ám a fegyelmi bizottság nem értékelte a tiltakozásnak ezt a szélsőséges módját, és a Clujana – Colţea mérkőzést 3-0-ra
könyvelte el.
Annak ellenére azonban, hogy csak az
utolsó pillanatban került a rangsor második
helyére, a bodzai ellenfél nem lesz könnyen
legyőzhető – vélte Kacsó Endre –, ugyanis a

Európa-bajnok Apostolache
Kiss Andrea

keretében több tapasztalt, 1. ligát is megjárt
játékos található. Való igaz, az élvonal és a
másodosztály között nagy a színvonalbeli különbség, de az idény során is láthattuk, hogy
a City’us nem tudott az első hét csapat szintjére emelkedni.
A két csapat oda-vissza párharcban dönt az
utolsó kiadó helyről az 1. ligában, és az első
meccset kedden 17 órától játsszák Bodzán. A
visszavágó a hét végén vagy a következő hét
elején lesz Marosvásárhelyen, egyelőre ismeretlen időpontban.
Kacsó Endre szerint az erőnlét játssza
majd a legnagyobb szerepet a két mérkőzésen, hiszen köztudott, hogy a City’us az
utóbbi hónapokban nem tudott rendes edzés-

munkát végezni, a játékosok többsége, aki
nem iskolába jár, dolgozik a teremfoci mellett. Ha tudják tartani a ritmust az ellenféllel,
akkor viszont megőrizhetik a helyüket az élvonalban. Mindenesetre minden egyes gólnak nagy jelentősége lesz – véli a
vezetőedző.
Amennyiben a City’us megőrzi a helyét az
1. ligában, a történet a klubszervezés terén
folytatódik, mert a következő idényben csak
úgy van értelme folytatni, ha rendeződik az
anyagi háttér, és többé-kevésbé ütőképes keretet sikerül kialakítani. Ez a fiatal tehetséges
teremlabdarúgók érdekét is szolgálja, akik
felőrlődhetnek, ha folytatódna az elmúlt
idényben tapasztalt szélmalomharc.
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Szakoktatás és mesterségek vására
amelyeket ki lehet próbálni. Egy
Az Ingricop és Materom cégek kínálata
különálló standunk ismerteti a

A Materom cégcsoport 1998ban alakult családi vállalkozásként
autóbontó
és
alkatrész-forgalmazó
cégként. Ma több mint 500 alkalmazottja van, a Skoda márka
kizárólagos megyei forgalmazója és márkaszerviz-működtetője.
Örömmel
vállalt
partnerséget a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal, illetve
a
Kulturális
és
Tudományegyetemmel
a
szakoktatás és mesterségek
vására megszervezésében,
és visszatérő magáncégként
az idén is gazdag kínálattal
lesz jelen a rendezvényen. A
cégről Rodica Baciu tulajdonos-vezérigazgatóval beszélget- tünk.

– Az Ingricop és Materom cégek
az idén is örömmel vesznek részt a
polgármesteri hivatal és a Kulturális
és Tudományegyetem, valamint az
iskolák által szervezett szakmai tanácsadó rendezvényen. Jelenlétünkkel azt üzenjük az érdeklődőknek,
hogy Romániában lehet szakmát tanulni – a szakiskoláktól az egyetemig –, és Marosvásárhelyen is van
elég munkahely, ahol a megszerzett
tudást kamatoztatni lehet. Cégünk
20 éves tapasztalatával igazolom
ezt, hiszen ma is dolgoznak nálunk
olyan megbecsült szakemberek,
akik kezdéskor fiatalon, szakiskolát
vagy egyetemet végzettekként kerültek hozzánk, és azóta hozzájárultak ahhoz, hogy országos szintű,
sikeres vállalkozást fejlesszünk ki,

ahol több mint 500-an dolgoznak –
mondta cégvezető, majd így folytatta:
– Arra ösztönözném a szülőket,
hogy azokkal az oktatókkal együtt,
akikkel gyermekeik naponta együtt
vannak, mérjék fel a gyerekek képességeit, érdeklődését, szenvedélyét, és segítsenek kibontakoztatni
a veleszületett készségeket. Ha jó
gyakorlati érzékük van, akkor jó
szakemberek lehetnek, ha pedig
művészi érzékkel áldotta meg őket
a Jóisten, akkor válasszanak olyan
pályát, még akkor is, ha az ma nem
jól fizetett szakterület. Ebben kellene szorosan együttműködnie az
önkormányzatnak, az iskolának és

a gazdasági vállalkozóknak, mert
minden gyerek értékes, tehetséges,
csak ezt fel kell fedezni, előtérbe
helyezni és fejleszteni kell az évek
során.
Cégünk évek óta fogad középiskolás és egyetemista diákokat mind
a szerelő-, mind a bontóműhelyünkben, és azon igyekszünk, hogy a mi
szakembereikkel közösen szerettessük meg az érdeklődőkkel azt, amit
látnak.
Több standdal is jelen leszünk a
vásáron. A helyszínen megmutatjuk, miként lehet diagnosztizálni
egy gépkocsit, ugyanakkor bádogosés autószerelő műhelyünket is kihelyezzük, de lesznek alkatrészek is,

Az Imatex Rt. a szakoktató központ támogatója

Az Imatex Rt. nemcsak a
szakoktatás és mesterségek
vására egyik fő támogatója,
hanem a marosvásárhelyi
Kulturális és Tudományegyetem által kezdeményezett
szakoktató központ létrejöttében az egyik mozgatórugó.
A cég székhelyén Cetănaş
Nataşa tulajdonos-igazgatóval
és Barabás Tibor főmérnökkel
beszélgettünk a szakoktatásról és az elhelyezkedési lehetőségekről.

Az Imatex Rt. 1948-ban jött létre,
és Maros megye egyik vezető vállalata volt. 2003-ban privatizálták,
majd az egység 2009-ben új telephelyre költözött, ahol jelenleg kiváló körülmények között 150
alkalmazott dolgozik, 75%-uk a termelésben, a többiek a tervezésben
és az adminisztrációban. Több
nagynevű németországi, luxemburgi, franciaországi, osztrák,
svájci, olasz és amerikai egyesült
államokbeli cégnek gyártanak többek között automata gépsor modulokat, alkatrészeket, gyártósorok
alegységeinek a mechanikai részét,
finommechanikai elemeket. S bár
kiváló munka- és javadalmazási feltételeket ajánlanak az alkalmazottaknak, évek óta munkaerőhiánnyal
küzdenek.
– Mindenki elméleti líceumba
adja a gyerekét, emiatt sajnos főként a gyengébb képességű gyerekek kerülnek szaklíceumokba, és ez
meglátszik az utánpótláson, pedig
egy kiváló gépszerelő vagy lakatos
semmivel sem kevesebb, mint egy
orvos vagy egy mérnök. Olyan
egyetemet végzettek, mérnökök jöttek el a gyárba, akik kevesebb gyakorlati ismerettel rendelkeztek, mint

egy jó szakmunkás. Tudták kezelni
a számítógépes programokat, de
méréstechnikai, anyagismereti, forgácsolási szakismeretük igencsak
hiányos volt. Eddig különböző
szakmában több mint 60 embert képeztünk ki a gyárban, és így is munkaerőhiány van. És az a szomorú,
hogy ez nem kizárólag romániai jelenség, hanem egész Európa ebben
a helyzetben van, hiszen több
külföldi partnercégnél is ezek a tapasztalatok – mondja Cetănaş Nataşa, aki a szakoktatásbeli
hiányosságok okát abban látja,
hogy megszűntek az általános iskolákban azok az 1989 előtti kötelező
műhelymunkák, ahol egy szakoktató (mester) irányításával bizonyos
kézi munkát végeztek a tanulók, és
így a középiskola előtt fel lehetett
mérni képességüket, készségeiket.
Továbbá a középiskolás tanároknak
sem érdekük, hogy szakiskolába
irányítsák a diákokat. Egy másik
gond az, hogy a marosvásárhelyi
szakiskolák nagy része siralmas állapotban van. Ahhoz, hogy egy diáknak kedve legyen egy ilyen
oktatási intézményben folytatni tanulmányait, rendbe kell tenni az
épületeket, az udvart, a tantermeket
és a műhelyeket, hogy korszerű körülmények között tanuljanak. Mindemellett meg kell szerettetni a
szakmát, és perspektívát kínálni, jó
állást és kereseti lehetőséget biztosítva a majdani alkalmazottnak. Az
Imatex nyitott bármilyen oktatási
intézmény felé, évente több egyetemista (pl. a Sapientiáról) és az
Iskola másként program keretében középiskolások is felkeresik
a gyárat. Ezért is karolták fel a
Kulturális és Tudományegyetem
azon kezdeményezését, hogy hoz-

zanak létre egy szakképző központot.
– Nincs időnk kivárni a hároméves szakiskolai ciklus lejártát. Marosvásárhelyen a vegyi kombinát
miatti nyugdíjazással két évvel lerövidült a munkaidő, így hamarosan
még nagyobb lesz a munkaerőhiány. Ezért támogatjuk a szakoktatási központot – mondja az
igazgatónő, majd elénk tárja ennek
részleteit. A polgármesteri hivatal
rendelkezésünkre bocsát egy épületet, amit a rendeltetésnek megfelelően rendbe teszünk és több
magáncég hozzájárulásával felszerelünk gépekkel. Egyik partnercégünk két számítógép-vezérlésű
fémforgácsoló gépet adományoz, a
polgármesteri hivatal 30.000 eurót
bocsát a rendelkezésünkre felszere-

Nexus autószerviz-hálózatot, amely
korszerű koncepción alapszik, és 20
ilyent működtetünk az országban.
Standunkon és a rendezvény részeként május 22-én 15 órától a M.
Eminescu kulturális központban
szervezett találkozón, ahol várhatóan jelen lesznek érdeklődő diákok,
tanárok és a vásáron részt vevő iskolák, magáncégek képviselői, egy formanyomtatványt töltetünk ki.
A jelentkezőknek a vásárt követően negyedévente cégünknél műhelymunkákat
szervezünk,
amelyeken közelebbről is megismerkedhetnek a szakmával. A későbbiekben
–
például
az
autószerelés iránt érdeklődőknek –
a műhelyvezető segítségével bemu-

tatjuk telephelyünket. Ugyanakkor
azok, akik az autókereskedés iránt
érdeklődnek, találkozhatnak az eladási igazgatóval vagy szaktanácsadóinkkal, akik bevezetik őket a
szakma titkaiba, de a logisztikai
menedzserrel és a könyvelőnkkel is
tárgyalhatnak, akik szintén nyitottak ezen a téren.
Természetesen cégünk felkarolta
a szakoktató központ létesítését,
amely közel áll hozzánk, ugyanis
német koncepció szerint alakítják
ki. Felszereléssel, berendezéssel,
szakmai tapasztalatunkkal és cégünknél biztosított gyakorlati lehetőséggel támogatjuk a központot,
mert hiszem azt, hogy nálunk is
lehet jót cselekedni, jól és megfelelően dolgozni és kiteljesedni az
életben – tette hozzá lapunknak Rodica Baciu cégvezető.

lések vásárlására, és a bentlakást is
rendbe teszi. A megyei tanács alelnöke, Dancu Ovidiu is megígérte,
hogy a megyei önkormányzat is jelentős összeggel támogatja a központot. Nemrég tértem haza
Brüsszelből, ahol átnyújtottam a
projektet Laurenţiu Rebega EPképviselőnek, ő is azt mondta,
hogy felkarolja a kezdeményezést.
A projektet támogató cégek egy
készségfelmérő után választanák ki
azokat a diákokat, akiket ebben a
rendszerben oktatnának. A sikeresen felvételizőket inasként alkalmazzuk a gyárban, amiért 1125 lej
havi javadalmazás is jár. Ezért a diáknak napi négy órát kell a gyárban inaskodnia, majd délután
további négy óra elméleti oktatásban venne részt a Kulturális Tudományegyetemen. A gyakorlati
oktatást a már említett műhelyben

mesterek irányítják. Hat hónap után
újabb vizsga lenne, ahol a gyengébben teljesítőket a számukra megfelelő szakmák felé irányítjuk. A
jobbak újabb hat hónapos képzésen
vennének részt, belőlük lesznek
azok a gépkezelők, akik már korszerűbb gépeken dolgoznának.
Mindazoknak, akik megfelelnek a
minimális követelményeknek, munkahelyet is biztosítunk a gyárban.
Még azon is gondolkodunk, hogy
az oktatási időszakban akár szabadidős programot is szervezzünk, ez akár külföldi kirándulás
is lehet szakmai tapasztalatcserével összekötve azokban az országokban,
ahol
vannak
partnercégeink. Kell-e ennél jobb
ajánlat azoknak, akik komolyan
szeretnének szakmát tanulni? – kérdezte Cetănaş Nataşa, az Imatex Rt.
tulajdonos-igazgatója.
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Adója 2%-ával a színház minden barátja segítheti a marosvásárhelyi Nemzetit

Közeledik a május 25-i határidő, de addig is bárki
felajánlhatja adója 2%-át, mellyel a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházat segítheti. Az intézmény ezúttal az
épület állapotának feljavításához használja majd a begyűlt támogatást.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház épülete 1973
óta ad otthont színházi és más kulturális eseményeknek. Mivel az elmúlt 45 év alatt minimális lehetőség
nyílt felújítási munkálatok kivitelezésére, az épület
mára több helyen is megrongálódott. Az intézmény vezetősége évről évre próbál kisebb-nagyobb javításokat
kieszközölni, azonban a pénzügyi szabályzások nehezítik a renoválási lehetőségeket: a Kulturális és Nemzeti Identitás Minisztériumához éveken át ismételten
benyújtott felújítási kérelmek következetesen megoldatlanok maradnak. Ezért a színház önerőből is megpróbál megoldásokat keresni.

A támogatási összegek kezelője – és a Nemzeti Színház kiemelt támogatója – a Studium-Prospero Alapítvány. Az adóutalási típusnyomtatvány hozzáférhető a
színház titkárságán, a jegypénztárakban vagy az előcsarnokban (előadások alkalmával az önkéntesek segítségével kitölthető).
Amennyiben valaki máshol igényel típusnyomtatványt, a következő adatok segítségével töltheti ki a dokumentumot: Fundaţia Studium Prospero, Târgu
Mureş, str. Gen. Gheorghe Avramescu nr. 11, CIF:
13152850, bankszámlaszám: RO91 PIRB 2800 7003
3800 1000.
A formanyomtatvány elérhető az alábbi linken is:
https://drive.google.com/open?id=1gxhEIXWryujmVcQcd6R74n1hPeXuBOwR
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház ezúton is köszöni az önzetlen támogatást. (Pr-titkárság)

2018 – SPANYOLORSZÁG

Repülővel Kolozsvárról, minden illetékkel

Üdülés: Spanyolország – Costa Blanca, május 30-tól
565 euró/fő/7 éj, reggeli-ebéd-vacsora, hotel 4*, transzferek

Üdülés: Spanyolország – Costa Brava, május 25-től
525 euró/fő/7 éjszaka, reggeli-ebéd-vacsora, hotel 4*, transzferek,
1 napos kirándulás Barcelonába

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft.
személyzetválogatást szervez
TAXISOFŐRÖK alkalmazására

Követelmények:
– érvényes taxistanúsítvány
– ápolt külső
– udvariasság, profizmus

Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközeg
– motiváló bérezés

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

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyre vágyó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési
jegyeket. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdeklődők küldjék el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a
0372-759-230-as telefonszámon. (62261)

KERTI MUNKA VÉGZÉSÉRE alkalmazunk egy személyt JEDDEN. Érdeklődni a 0733-008-775-ös telefonszámon. (20158)

ADÁSVÉTEL
ELADÓ
(8384)

ELADÓ
(1690)

tűzifa.
tűzifa.

Tel.
Tel.

0752-576-831.
0747-933-367.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707713. (1690)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0748977-768. (8599-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)

A vezetőség

VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjaví-

tást, teraszkészítést fából, csatornakészítést,

bádogosmunkákat,

cserépforgatást. Tel. 0747-871-270,
0758-639-258. (sz.-I)

ELADÓ nagy kapacitású fejtőgép.
Tel. 0747-480-255. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özvegy
MITTELMANN GIZELLA
életének 99. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
május 22-én, kedden 14 órakor
lesz a református temetőben,
unitárius szertartás szerint. Gyászolják őt: unokaöccse, Gyula és
családja, a Lukácsi és az Obreja
család, valamint barátnői: Jutka,
Erzsike, Ibike, Irmuska.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (8633-I)
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Közúti bűncselekmények
Hajtási nélküli és ittas vezetés

Május 17-én 22.55 órakor a szovátai rendőrség igazoltatott egy
gépkocsit vezető 21 éves nőt, akiről kiderült, hogy semmilyen hajtási jogosítvánnyal nem rendelkezik. Az eset bűncselekménynek minősül, az ügyben folyik a kivizsgálás.
Ugyanaznap 18 órakor a petelei rendőrőrs munkatársai Görgényhodák területén igazoltattak
egy 34 éves nőt, aki közúton vezetett egy személygépkocsit hajtási jogosítvány nélkül. Az ő
esetében is kivizsgálást kezdeményeztek hajtási nélküli vezetés bűntette miatt.

Május 17-én 16.45 órakor a nyárádtői vidéki rendőrség munkatársai
Szentpálon igazoltattak egy 45 éves
gépkocsivezetőt. Az adatbázis szerint a férfi hajtási jogosítványát a
rendőrség visszatartotta egy előző
kihágás miatt. Ezúttal bűnügyi
dossziét állítottak ki a nevére.
Ugyanaznap 22.15 órakor a dicsőszentmártoni rendőrség keretében működő vidéki rendőrség
munkatársai Ádámos község területén igazoltattak egy gépjárművet
vezető 30 éves férfit. Az alkoholszonda 0,45 mg/l értéket mutatott a
kilélegzett levegőben. A férfi nevére
bűnügyi dossziét állítottak ki. (szer)

A Studium Prospero Alapítvány
a Bethlen Gábor Alap támogatásával lakhatási pályázatot hirdet
marosvásárhelyi felsőoktatási intézményben oktató fiatal tanároknak, rezidens orvosoknak, színészeknek a következő helyszíneken:
* A Trébely utcai Tanári Lakások
Szakkollégiumban 2 szoba elfoglalására;
* A Victor Babeş utcában egy 4
szobás lakásban 1 szoba elfoglalására.
A pályázáshoz szükséges dokumentumok:
* felvételi kérelem (kitöltött formanyomtatvány, amely letölthető a
http://www.studium.ro/projektjeink/tlszk/ (Felvételi kérelem) oldalról vagy igényelhető a Studium
Prospero Központi Hivatalban)

* oktatói státust vagy rezidensi
státust igazoló irat
* kézzel írt indoklás az alapítvány kuratóriumának címezve,
amelyben szerepel, hogy miért van
szükség a lakhatási támogatásra
* önéletrajz
* személyi igazolvány másolat
* az utolsó két havi fizetésről bizonylat
* tudományos tevékenységet,
civil tevékenységet bizonyító iratok.

Lakhatási támogatás
Marosvásárhelyen dolgozó rezidens
orvosoknak, fiatal egyetemi
oktatóknak, színészeknek

A pályázati iratcsomót, kérjük,
személyesen nyújtsák be munkanapokon, május 21. – június 6. között,
15.00 óráig az alapítvány Központi
Hivatalába (Marosvásárhely, Gen.
Gheorghe Avramescu utca 11.
szám). Érdeklődni az office@studium.ro e-mail-címen lehet.

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!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata,
após, apatárs és rokon,
CSIKI JÓZSEF
vegyészmérnök
életének 82. évében türelemmel viselt, súlyos szenvedés után 2018.
május 14-én 13 órakor elhunyt.
Temetése Marosvásárhelyen, a református temetőben lesz,
unitárius szertartás szerint, május 22-én, kedden 13 órakor.
Búcsúznak tőle: felesége, Mária, fiai: Zoltán és Zsolt, unokái: Dóra,
Zsolt, Noémi, Aliz, menye, Edit, rokonai és ismerősei.
Csendes álma felett őrködjön a hála és a szeretet. (8596-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, após
és jó barát,

RANCZ LÁSZLÓ

csíksomlyói születésű
nyugalmazott tanító

életének 90., házasságának 61.
évében 2018. május 18-án csendesen

megpihent.

Temetése

május 22-én, kedden 12 órakor

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédnagymama és

anyós, a volt Electromures nyu-

galmazott tisztviselője,

KÁDÁR KATALIN
szül. Csiki

életének 81. évében folyó hó 19-

én csendesen megpihent. Drága

halottunk

földi

maradványait

május 22-én, kedden 12 órakor a

lesz a remeteszegi temetőben,

marosvásárhelyi református te-

rint. Emléke legyen áldott! Nyu-

Emléke legyen áldott, nyugalma

A gyászoló család. (sz.-I)

A gyászoló család. (sz.-I)

római katolikus szertartás szegodjék békében!

metőben helyezzük nyugalomra.
csendes!
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2018. május 18-án kelt
287-es számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról
2018. május 24-én 13 órára
A Maros Megyei Tanács elnöke,
Az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
2001. évi 215-ös számú törvény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése és a
106. cikkelyének (1) bekezdése értelmében
elrendeli:
Egyetlen szakasz: a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze
2018. május 24-én 13 órára a közigazgatási palota nagytermébe, a következő
napirenddel:
1. Határozattervezet a Dicsőszentmárton municípiumi Victor Babeş utca 2. sz. alatti,
a megye köztulajdonában levő ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adási
idejének a meghosszabbítására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet egy, a Maros megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak
az ügykezelése alatt levő ingatlannak az állam köztulajdonába való átutalására vonatkozó 2016. december 21-i 190. sz. Maros megyei tanácsi határozatnak a módosítására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet Maros megye 2017. évi bevételi és kiadási költségvetése zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak a mellékletekkel együtt való jóváhagyására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a Maros Megyei Ipari Park Rt. 2017.12.31-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. repülőtéri díjainak a jóváhagyására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a 2016.10.07-i 12 I/18920/486 sz. szerződéshez egy kiegészítő
okirat megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Visit Mureş Egyesület statútumának a módosítására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet az „Esővíz-elvezető hálózat újraméretezése a magánlakásokhoz
vezető elérhetőségeknek az újratervezésével vidéken” munkálatnak a közös kivitelezése érdekében Maros megye és Ádámos község közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan;
Indítványozó: Ovidiu Dancu – a Maros Megyei Tanács alelnöke

10. Határozattervezet a „Parkolóhelyek kiépítése Mezőbándon” című műszaki-gazdasági dokumentáció és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására vonatkozóan;
Indítványozó: Ovidiu Dancu – a Maros Megyei Tanács alelnöke
11. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK

Törvényességét véleményezte
Paul Cosma
JEGYZŐ

Rovarirtás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex Kft.
felhívja a lakosság figyelmét, hogy május 21–23-án rovarirtásra kerül
sor Marosvásárhelyen, köz- és magánterületen. A felhasználandó szer
a K-Othrine Profi EC 250 (hatóanyaga a deltametrin) és a Biopren 50
(hatóanyaga az S-metopren), az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak
(Xi) minősülnek.
Rossz idő esetén a határidő kitolódhat.
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.

