
Nem értenek egyet 
az egyesüléssel 
Évekkel ezelőtt Dorin Florea polgár-
mester és Marius Paşcan, akkoriban
prefektus vetette fel először a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem és a Petru Maior Egyetem
egyesítésének gondolatát, ami 2017-
re érett be, és hangzott el a konzor-
cium létrehozásával kapcsolatos
bejelentés. Idén január 17-én a két in-
tézmény képviselői egyeztető ülést
tartottak a társulás menetéről készült
tervezetről. 
____________4.
„Mi forgunk 
a világ körül”
Csak akkor lehet igazán szép a szép,
öröm az öröm, ha legalább ketten osz-
toznak benne – utalt Wass Albert gon-
dolatára Jakabházi Béla nyugalmazott
magyar nyelv- és irodalomtanár feb-
ruár 19-én este Veress Zsombor legú-
jabb könyvének bemutatóján. 
____________5.
Álmok a keverőpult
mögött
A marosvásárhelyi középiskolások
közül biztosan sokan buliztak már Fi-
scher Ottó zenéjére. A tizenkettedikes
bolyais srác a partiszervező ÁDML-es
csapat lemezlovasa és weboldalkészí-
tője. Két éve keveri a zenét a jazzes
diákrendezvényeken, igazi hivatásá-
nak azonban a programozást érzi.
____________6.
Véget ért 
a téli olimpia
Az első felvonásban görkorcsolyás
táncosok szórakoztatták a publikumot,
majd a díszvendégek bevonulását kö-
vetően bevitték a stadionba a Koreai
Köztársaság lobogóját, amelyet a
nemzeti himnusz közben felvontak. 
____________9.

Szombaton és vasárnap a marosvásárhelyi Dózsa György
utcai Kaufland áruház parkolójában a negyedik alkalommal
tartották meg a méhészeti kiállítást és vásárt, amelyre mint-
egy 40 – elsősorban méhészeti eszközöket, berendezéseket,
felszereléseket, szerszámokat, különböző tápanyagokat, fer-

tőtlenítőket stb. – előállító és forgalmazó ment el. Néhány
standon mézkészítményeket, kozmetikumokat lehetett vá-
sárolni, és falatozók is várták az érdeklődőket. A kiállítást a
craiovai Stupina Bia és a marovásárhelyi Bio Apis egyesüle-
tek szervezték. 

Déli „harangszó”? 
Az elmúlt hét két napján fülsiketítő zajra lettek figyelmesek, akik a

déli órákban Marosvásárhely utcáin gyalogosan közlekedtek. A meg-
nyugtató harangszó helyett harci gépek röpültek át a város felett. Az
a céljuk, hogy félelmet keltsenek a lakosságban? Mit kell tenni ilyen-
kor? Menjünk a pincébe? Nagyon megijedtünk, hiszen visszaemlé-
keztünk a vegyi kombinát fölött történt balesetre – fordultak hozzánk
ismerősök és ismeretlenek, akik azt kifogásolták, hogy egy ilyen had-
gyakorlat esetében miért nem értesítik előre a lakosságot. Igazat kell
adnunk nekik, annál is inkább, mivel 2004-ben, amikor a két MIG
21-essel a légi katasztrófa történt, legelőször a Népújság fotósa és
újságírója érkezett a helyszínre, és a borzalom első pillanatairól ők
tudósítottak.

Tizennégy évvel ezelőtt óriási szerencséje volt Vásárhelynek, hogy
a két harci gép, amely egymásnak ütközött a vegyi kombinát fölött, a
repülők haladási sebességéhez viszonyítva egy „hajszálnyival” ar-
rébb, Maroskeresztúron és Csittszentivánon zuhant le. Darabokra
szakadva lakott területen családi házakat és környéküket rongálták
meg. A zuhanást megelőzően a szemtanúk látták, ahogy a lángnyelvek
felcsaptak a levegőben, és az érintettek a becsapódás zaját a mai
napig sem tudták elfelejteni, ahogy annak következményeit is nehe-
zen, mert voltak olyan családok, ahova a segítség későn és nem ki-
elégítő módon érkezett. Azt már nem is ragozzuk, mi történt volna,
ha a vegyi üzem területére zuhannak le a vadászgépek. 

Ezért érzékeny pont számunkra, ha harci gépek köröznek fölöttünk.
Hogy tájékoztassuk olvasóinkat, a helyi rendőrség vezetőjéhez for-
dultunk, kevés eredménnyel. A polgármesteri hivatal sajtóirodájában
sem jártunk több szerencsével. Ott azt az ígéretet kaptuk, 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)

2018. február 26., hétfő 
LXX. évfolyam 
46. (19831.) sz. 
Ára: 2 lej 
(előfizetőknek 1,13 lej) 

Fotó: Vajda György 

Vajda György

Bodolai Gyöngyi

Már a szezonra készülnek

Méhészeti kiállítás és vásár 

A múlt hét elején került sor
Bukarestben a községek pol-
gármestereinek országos
talál- kozójára, amelyen 
Sófalvi Szabolcs, Marosszent-
györgy elöljárója is részt vett.
Az önkormányzati vezetők
közül sokan panaszkodtak a
megnyirbált költségvetésre,
ami ellehetetleníti a települé-
sek fejlesztését, és felmerült
a jogos igény, hogy a közsé-
geket közvetlenül érintő dön-
tések meghozatala előtt
vegyék figyelembe azok véle-
ményét. 

A romániai községeket tömörítő
egyesület kezdeményezésére
évente egyszer összehívják a fővá-
rosba a községek polgármestereit,
elemzik az elmúlt évet, illetve meg-
tárgyalják az égető problémákat. Az
eseményen jelen vannak a döntés-
hozók, olyan személyek, akik a leg-
magasabb szinten tudnak tenni ezen
problémák megoldásáért. Idén jelen
volt a kormányfő, a miniszterelnök-
helyettes, miniszterek, a különféle

intézmények felső vezetői. – Lehe-
tőség van arra, hogy felvessük a
mindennapjainkat megnehezítő
problémákat, és azért is tartom fon-
tosnak ezeket a találkozókat, mert a
szünetekben is nagyon sok minden
történik, személyesen szóba állha-
tunk a döntéshozókkal. Volt alkal-
mam beszélgetni Paul Stănescu
miniszterelnök-helyettessel, és több
olyan konkrét dologra is rákérdez-
tem, ami Marosszentgyörgyöt
érinti. Három problémát vetettem
fel, és kettőre elég pozitív választ
kaptam. Az egyik az, hogy a közbe-
szerzési törvény rendkívül nehéz-
kes, bürokratikus, hosszadalmas
procedúrát feltételez, ha meg is van
az anyagi keret egy munkálat elin-
dítására, hónapokig tart, amíg el-
kezdhetjük a kivitelezést. A
felvetésem kapcsán ígéretet kap-
tam, hogy legtöbb két hónapon
belül változtatni fognak a közbe-
szerzési törvényen, hogy felgyor-
suljon a procedúra. 

A második probléma, ami igen
hátrányosan érinti Marosszentgyör-
gyöt, hogy jelentősen megnyirbál-
ták a központi költségvetésből az

önkormányzatoknak juttatott össze-
geket. 2,5 millió lejt, szinte a teljes
évi beruházási alapunkat elvették,
nagyon nagy érvágás ez a község-
nek – mutatott rá a polgármester.
Marosszentgyörgy tavaly számos
pályázatot nyert, amihez az önrészt
a községnek biztosítania kell, és a
beruházások nagy része idén in-
dulna el. Egyebek mellett tizenhét
utcát újítanak fel, korszerűsítik a
Máriaffy-kastélyt, bővül és megújul
a művelődési ház, ivóvíz- és
szennyvízhálózat-építés is szerepel
az idei pályázati beruházások kö-
zött. Mindemellett egy nagyléleg-
zetű, a hátrányos helyzetű
személyek felzárkóztatását célzó
szociális projekt is folyamatban
van. 

– A bukaresti találkozón is meg-
erősítették, hogy az év közepéig
költségvetés-kiegészítésre kerül
sor, és egyetlen önkormányzat sem
fog kevesebbet kapni idénre a köz-
ponti költségvetésből, mint tavaly.
Bízunk ebben, hiszen ellenkező
esetben ellehetetlenítik a pályázata-
ink megvalósítását, ha nem fogjuk

Megnyirbált költségvetés az önkormányzatoknál
Ellehetetlenítik a pályázatok megvalósítását
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Lakótársulások közgyűlése
Február 28-án, szerdán 13 órától a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal 45-ös termében tartják a lakótársulások
közgyűlését. A lakótársulások szövetségének vezetősége
a lakótársulási elnököket, ügyvezetőket, cenzorokat várja,
illetve a szövetséghez még nem társult tulajdonosi társu-
lások képviselőit. A közgyűlésen a tavalyi költségvetés el-
fogadásán kívül egyebek mellett megvitatásra kerül a
villanyáram-szolgáltató cseréjének lehetősége, a lakásbiz-
tosítások, a tartozások behajtásának alternatívái, a köz-
szolgáltatások felértékelése, adózási és törvénykezési
újdonságok stb. – áll a Rus Dumitru elnök által szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott közleményben.

Nemezelés a Női Akadémián
Február 26-án, ma 17.30–19.30 óra között a Corvin Má-
tyás tér 19. szám alatti MarMed járóbeteg-rendelő előadó-
termében a nemezelés technikáját sajátíthatják el a
résztvevők Kiss Katalin irányításával A Női Akadémia hétfő
délutánonként heti rendszerességgel megszervezett
Ügyes kezű nők tevékenységére várja azokat a hölgyeket,
akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeret-
nék elsajátítani. A szervezők biztosítják a gyapjút a tevé-
kenységhez. A résztvevők ötlejes adománnyal
támogathatják a tevékenységet, illetve a Játéktárat. Bő-
vebb tájékoztatás a 0740-598-563-as telefonszámon na-
ponta 18–19 óra között. 

Közelednek a próbavizsgák
A tanügyminisztérium március 5–7-re időzítette a kisérett-
ségire készülő nyolcadikosok próbavizsgáit. Március 5-én
román nyelv és irodalomból, 6-án matematikából, 7-én
anyanyelvből próbavizsgáznak a diákok. Az érettségi írás-
beli vizsgáinak „főpróbája” március 19–22. között zajlik. 

Tisztújító közgyűlés
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerész-
tudományi Szakosztályának tagjait számadó és tisztújító
közgyűlésre hívják március 3-án, szombaton délelőtt 11
órakor a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi
Házba. A szervezők felhívják a tagság figyelmét, hogy a
részvételhez a személyazonossági igazolvány felmutatása
szükséges.

Nincs mese! – Marosvásárhelyen
még kétszer

A közkedvelt marosvásárhelyi Hahota színtársulat még két
alkalommal viszi színre Nincs mese! című zenés szilvesz-
teri kabaré-előadását Marosvásárhelyen, a Maros Mű-
vészegyüttes előadótermében. Az előadást március 10-én
és 11-én tekintheti meg a nagyérdemű este 7 órától. Fel-
lépnek: Puskás Győző, Székely M. Éva, Kelemen Barna,
Gönczy Katalin, Cseke Péter, Gáll Ágnes és Szőllősi P.
Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. 

Előadások a Levél utcában
A marosvásárhelyi Levél utcai Stúdió 2-ben február 27-én,
kedden 19 órakor A walesi bárdok című felnőttelőadást
lehet megtekinteni. Március elsején, csütörtökön 11 és 13
órakor a Holle anyó című mesejátékra várják a gyerme-
keket. Március 2-án, pénteken 19 órakor a Játszmák című
felnőttelőadás lesz műsoron.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma EDINA, 
holnap ÁKOS, BÁTOR
napja.26., hétfő

A Nap kel 
7 óra 8 perckor, 

lenyugszik 
18 óra 3 perckor. 
Az év 57. napja, 

hátravan 308 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. -40C
min. -100C

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

Méhészeti kiállítás és vásár 

Vasárnap délután egy
szászrégeni fafeldolgozó
üzembe riasztották a Horea
Vészhelyzeti Felügyelőség
készenléti csoportját. A tűz a
faipari porelszívó berende-
zésnél ütött ki, és kevesebb
mint egy óra alatt eloltották,
a lángok nem terjedtek át az
épületre. A tűzben a por- és
fűrészporszűrők semmisültek
meg. Az oltást a szászrégeni
tűzoltóalakulat tizennyolc al-
tisztje végezte, akik három
tűzoltóautóval érkeztek a
helyszínre. Amint kérdé-
sünkre Virag Cristian őrnagy,
a felügyelőség szóvivője
megerősítette, vasárnap nem
termeltek, mivel szabadnap
volt, így személyi sérülés
nem történt. (szer)

Tűz egy szászrégeni faipari egységben
Kigyulladt a porelszívó berendezés

10, 37, 24, 15, 25 + 13 NOROC PLUS: 1 5 6 9 4 0
32, 14, 29, 1, 10, 12 SUPER NOROC: 2 8 7 7 8 1
3, 1, 47, 19, 28, 34 NOROC: 7 8 8 5 9 3 3

A gyertya könnye – Szovátán
Február 27-én, kedden 18 órától a Domokos Kázmér
művelődési házban Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina
bemutatják A gyertya könnye című előadást, amely tisz-
telgés a 90 éve született Sütő András emléke előtt. Az
előadást a Bernády Közművelődési Egylet és a szovátai
önkormányzat szervezi. Rendező: Kincsés Elemér, jel-
mez: Bandi Kati. A belépés díjtalan. 

A Kamaszok bemutatója a várban
Február 28-án, szerdán este 6 órai kezdettel a vár Ká-
dárok bástyájában Pötty és a többiek! címmel a Tama-
cisza Kulturális Egyesület égisze alatt működő
Kamaszok ifjúsági színtársulat bemutatót tart. A kama-
raszínházi produkcióban hat, kamaszvilági képet mu-
tató jelenetet: Csigabiga bosszúja, Coki, Babona,
Kísértet, Boszorkány, Pötty, illetve egy humoros, táncolt
zenetörténeti produkciót láthat a nagyérdemű.

A társulat irányítói: Szász Anna, Kinda Szilárd és Kozsik
József színművész, valamint Szakács Zoltán zenetanár.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés díjta-
lan.

Hihetetlen történet az óriáskörtéről
– gyermekfilm magyar szinkronnal

Február 23-ától több romániai moziban, így Marosvá-
sárhelyen is a Cinema Cityben kezdik vetíteni a Hihe-
tetlen történet az óriáskörtéről című gyerekfilmet
magyar szinkronnal. Az idei Berlini Nemzetközi Film-
fesztivál Kristály Medve díjra jelölt animációinak lege-
sélyesebb alkotását láthatják az érdeklődők. A Jakob
Martin Strid neves dán képregényrajzoló gyermek-
könyve alapján készült animációban, akárcsak a könyv-
ben, rendkívül humoros és megannyi vad ötlet ölt testet.
Aki szereti a kalandokat, a rejtélyeket és az izgalmas
szerkezeteket, biztosan élvezni fogja. Négyéves kortól
ajánlott.

RENDEZVÉNYEK

Costi Bodescu, a craiovai Stupina
Bia Egyesület képviselője a helyszínen
elmondta, hogy a marosvásárhelyit
megelőzően Craiován, a vásárcsarnok-
ban volt először hasonló rendezvény.
Nagyon sok Maros megyei méhész ér-
deklődik az ilyen jellegű kiállítás és
vásár iránt, ugyanis többen Olt me-
gyébe járnak mobil kaptáraikkal méz-
begyűjtő körútra. Mivel a romániai
méhészegyesület (ACA) képviselői el-
zárkóztak a partnerség elől, a maros-
vásárhelyi Bio Apis vállalta fel, hogy
házigazdája lesz a vásárnak. Az előző
években több mint 60 standot állítottak
fel, az idén mintegy 40 eladó jött el,
ugyanis ezzel egy időben Aradon és
Vasluion is hasonló vásár zajlott. Azért
választották ezt az időpontot, mert
ebben az időszakban készítik elő a mé-
hészek a kaptárakat, a méheket a tava-
szi „legeltetésre”, ilyenkor végzik el a
szükséges karbantartási munkákat. 

A szervező hangsúlyozta, ez a ren-
dezvény elsősorban méhészeknek
szól, hiszen a standokon többnyire fel-
szereléseket, különböző berendezése-
ket, kaptárakat, kereteket, lépeket,
hagyományosan készült méhkasokat,
más fogyóanyagokat, eszközöket,
szerszámokat, mézpergető centrifugá-
kat stb. kínáltak eladásra. Ezért alig
egy-két sátornál lehetett készterméke-

ket vásárolni. Az országos méhészeti
programnak köszönhetően az utóbbi
időben egyre többen próbálkoznak
méhészkedéssel, hiszen az állam meg-
téríti (utóelszámolással) az eszközök
vásárlását. Ezzel ellentétben tavaly a
méhészek országszerte nagyon rossz
évet zártak. A késői fagyok miatt sok
gyümölcs- és akácfavirág fagyott le,
ezért kevesebb volt a begyűjtőterület,
amely amúgy is a törvényes és az ille-
gális fakivágás miatt egyre csökken. A
méhészetre negatív hatással van az in-
tenzív növénytermesztés is, ugyanis
nagyon sok gazda a méhekre károsan
ható gyomirtó szert használ, ugyanak-
kor az időjárás-változás is érezhetően
befolyásolja ezt a tevékenységet. 

Costi Bodescu kérdésünkre el-
mondta, annak ellenére, hogy Romá-
nia a méztermelésben az európai
országok között az élvonalban van, el-
árasztja az üzleteket az olcsóbb, rosz-
szabb minőségű külföldi méz. Sajnos,
a fogyasztók kevés információval ren-
delkeznek, ezért az ára miatt az ala-
csony tápértékű mézet választják, holott
a különböző típusú (akác, repce, hárs
stb.) hazai méz jóval egészségesebb,
mint az importált kétes eredetű. Nem
beszélve a havasi és az erdei mézről,
amely kiváló gyógyszer és vitamin is. 

– Egy csomag cigaretta ára 17 lej,
egy nagyobb befőttesüveg vegyes

mézé 20 lej, mégis az emberek több-
sége drágának tartja a mézet, és sokkal
többen vásárolnak dohányárut, mint
mézet – mondta a szervező. 

A Bio Apis egyesület a vásár ideje
alatt szakmai tanácskozást szervezett
a méhészeknek, ahova jeles hazai
szakembereket hívott meg, s amelynek
központi témája a méz gyógyhatása
volt. 

A marosvásárhelyi rendezvényt
jegyzik az országos méhészeti vásárok
programjában. Az ehhez hasonló ter-
mékeket felvonultató idei első vásár
január 27–28-án Craiován, majd feb-
ruár 3-án és 4-én Déván, ezt követően
február 10-én és 11-én Târgu Jiun,
majd az ezt követő hétvégén Câmpi-
nán volt. A marosvásárhelyi után
március 24–25-én Balázsfalván lesz
az ország legnagyobb méhészeti ki-
állítása és vására, ahova mintegy 150
kiállítót várnak nemcsak Romániá-
ból, hanem Magyarországról, Len-
gyelországból, Törökországból,
Horvátországból, Bulgáriából, Szlo-
véniából és Ukrajnából is. Az évente
közel 10.000 látogatót megmozgató
rendezvényre várják Philip McCabe-
et, az Apimondia (méhészek világ-
szervezete) elnökét is. A sorozat a
március 31. és április eleje között
megrendezésre kerülő galaci vásárral
zárul. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: ISU



Románia növelheti hozzájárulását
az EU költségvetéséhez

Románia nyitott arra, hogy növelje hozzájárulását az
Európai Unió költségvetéséhez – jelentette ki Klaus
Johannis államelnök pénteken Brüsszelben. Johan-
nis az uniós tagországok vezetőinek pénteki informá-
lis csúcstalálkozója előtt nyilatkozott a román
médiának. Kiemelte: a napirenden levő témák között
szerepel egyebek mellett a tagállamok hozzájárulása
az unió költségvetéséhez 2020 után, tekintettel arra,
hogy Nagy-Britannia ki fog lépni az EU-ból, így az eu-
rópai közösség büdzséje kisebb lesz. Johannis el-
mondta: a tagállamok megosztottak abban, hogy
miként járnak el, és a következő uniós költségvetési
ciklustól mennyi pénzzel járulnak hozzá az EU költ-
ségvetéséhez. (MTI)

Együtt Közép-Európa 
dicső jövőjéért

Potápi Árpád János államtitkár szerint Mátyás király
példája ma azt üzeni, hogy a térség népei, túltekintve
vitáikon, kezdjenek el együtt munkálkodni Közép-Eu-
rópa dicső jövőjéért. A Miniszterelnökség nemzetpo-
litikai államtitkára Kolozsváron, Mátyás király
szülővárosában beszélt erről az uralkodó születésé-
nek az 575. évfordulóján. Felidézte, hogy Mátyás ki-
rályt a térség megannyi népe magáénak tekinti.
„Neve ma magyarul, horvátul, csehül, románul is
ugyanazt jelenti: térségünk régi dicsőségének a visz-
szaszerzését. Nézzünk az ő szemével, és túltekintve
vitáinkon, harcainkon, kezdjünk el együtt munkál-
kodni Közép-Európa dicső jövőjéért” – jelentette ki az
államtitkár. Az ünnepi beszéd a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem zsúfolásig telt aulájában
hangzott el, a kolozsvári Mátyás-napok nyitórendez-
vényén, amely keretében az egyetemi aulát a nagy
királyról nevezték el. (MTI)

Első filmes román rendezőnőé 
az Arany Medve

Adina Pintilie első filmes román rendezőnő Touch Me
Not (Ne érints meg) című alkotása kapta meg a leg-
jobb filmnek járó Arany Medvét a 68. Berlini Nemzet-
közi Filmfesztiválon, a Berlinalén szombaton. Tavaly
Enyedi Ildikó Oscar-díjra jelölt Testől és lélelkről című
alkotását tüntették ki az Arany Medvével. A világ leg-
nagyobb filmes közönségfesztiválja az idén sem ért
véget magyar vonatkozású díj nélkül, Bucsi Réka
magyar animációs filmes dániai alkotásként ver-
senyző Solar Work című rövidfilmje megkapta az
Audi Short Film Award nevű elismerést. (MTI)

Franciaországban már két terror-
támadást hiúsítottak meg idén

Két terrortámadást hiúsítottak meg az év eleje óta
Franciaországban: az egyiket egy nagy sportlétesít-
mény, a másikat pedig katonák ellen tervezték elkö-
vetni – mondta vasárnap Gérard Collomb
belügyminiszter az Europe1 kereskedelmi rádió és a
CNews hírtelevízió közös műsorában. Az egyik táma-
dást az ország déli, a másikat pedig a nyugati részé-
ben akarták végrehajtani. A merénylettervek miatt
előállított gyanúsítottakat megfigyelés alatt tartották
a hatóságok, és azóta mindketten börtönben vannak.
Hivatalos adatok szerint tavaly húsz terrortámadást
hiúsítottak meg Franciaországban, és két támadást
hajtottak végre az Iszlám Állam nevében, amelyek-
ben hárman vesztették életüket. (MTI)
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hogy közleményben tájékoztatnak, amit hiába vártunk.
Aztán kiderült, hogy a katonaságtól kellett volna érkez-
zen a közlemény, de úgy tűnik, hogy a tájékoztatást nem
tartották fontosnak. 

Meg nem erősített források szerint az izraeliek által
feljavított, és még „forgalomban levő” MIG 21 LanceR-
ek állítólag egy légi parádé érdekében gyakorlatoztak
megyeközpontunk felett, amit illett volna közölni a la-
kossággal, hiszen a korrekt tájékozódáshoz jogunk van,
a már említett előzmények után különösen. Ha történe-
tesen valaki olvasta a Marosvásárhelyi Rádió honlap-
ján az aranyosgyéresi vadászegység parancsnokainak
2016-os nyilatkozatát, abból kiderül: azonkívül, hogy
NATO-országként a Portugáliától vásárolt hat F-16-os
használt vadászbombázó repülőgéppel bővül Románia
légi gépparkja, „egy ideig repülnek a MIG 21-esek is,
amelyek valójában egyidősek (1975-80 között gyártot-
ták) az F-16-osokkal”. Ugyanakkor az is olvasható az
interneten, hogy 1996–2005 között nyolc MIG 21-es va-
dászgép zuhant le, kettőnek a pilótája is életét vesztette.
Bár jó érzés, hogy Románia légterét bátor pilóták védik,
azt szeretnénk, hogy bejelentetlenül olyan helyen és ma-
gasságban gyakorlatozzanak, hogy ne keltsenek fölös-
leges pánikot a lakosságban. 

Déli „harangszó”? 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
A február 22–25. között megszer-
vezett nemzetközi turisztikai vá-
sáron, a Romexpón Kovászna,
Hargita és Maros megye turiszti-
kai egyesületei közösen népsze-
rűsítették Székelyföld gazdag
természeti, kulturális értékeit és
turisztikai látványosságait a fővá-
rosban.

„Nyolc éve egységes turisztikai úti
célként népszerűsítjük Székelyföldet az
ország legnagyobb idegenforgalmi vásá-
rán. Akkor még kuriózumnak számított,
ma már teljesen természetes, hogy a bu-
karesti turisták székelyföldi kínálatot ke-
ressenek, de a mentalitásváltás abban is
érezhető, hogy a vásáron egyre kevésbé
látunk városokat, megyéket külön stand-
dal, gyakorivá vált, hogy olyan régiókat,
kistérségeket népszerűsítenek, amelyek
hagyományosan összetartoznak” – nyi-
latkozta Tamás Sándor, Kovászna
Megye Tanácsának elnöke. Mint fogal-
mazott, az érdeklődők a húsvétra szóló
turisztikai ajánlatok mellett elsősorban a
nemesi és vidéki turizmusról kérdezték
a Kovászna Megye Turizmusáért Egye-
sület munkatársait, sokan kértek infor-
mációt a kovásznai gyógyturizmus
lehetőségeiről, illetve a gasztronómiai
rendezvényekre is kíváncsiak voltak. A
standon a szállásajánlatok mellett a Há-
romszék hét csodáját és a Kovászna me-
gyei kúriákat bemutató katalógusokat
kínáltak, de a málnásfürdői, előpataki és
sugásfürdői Benke-forrás gyógyvizeit is
meg lehetett kóstolni.

A Székelyföld stand Hargita megyei

részénél a Hargita Megye Tanácsa által
létrehozott Hargita Közösségi Fejlesztési
Társulás munkatársai és a Sapientia
EMTE Csíkszeredai Karának végzős tu-
risztika szakos hallgatói várták az oda-
látogatókat. Többen jelezték, hogy már
jártak Székelyföldön, és szívesen vissza-
térnének, hisz nagyon jó élményekkel
gazdagodtak.

„A korábbi évekhez képest idén sok-
kal többen látogattak a standhoz, kíván-
csiak voltak az emberek a megye
turisztikai látványosságaira, hagyomá-
nyaira, és a szálláslehetőségek iránt is
nagy volt az érdeklődés. Azt tapasztal-
juk, hogy Székelyföld mint turisztikai
desztináció egyre érdekesebbé válik a
román és külföldi turisták körében is,
ehhez olyan dolgok is hozzájárulnak,
mint legutóbb négy ország nagyköveté-
nek térségünkben tett látogatása, akik a
megyei farsangbúcsúztató hangulatába
kóstoltak bele, vagy éppen kipróbálták a
kürtőskalács-készítés fortélyait. A Har-
gita megyei standhoz látogatók többsége
a nyári programokat kereste, és a szál-
láslehetőségek mellett az iránt érdeklőd-
tek, hogy milyen többnapos
programokon tudnak részt venni. Igény
van a relaxációs hétvégék iránt, továbbá
a gasztronómiai kínálatunk is vonzó a
számukra. Székelyföldön belül fontos-
nak tartjuk az egységes brand és kom-
munikáció használatát, erre kiváló
lehetőség a Romexpó” – értékelte az idei
országos turisztikai vásáron való részvé-
telt Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke.

„Maros megye multikulturális megye,
és az ebből adódó sokszínűséget akarjuk
megmutatni a turistáknak is. Éppen ezért
a bukaresti országos turisztikai vásáron
fontosnak tartottuk, hogy jelen legyünk
a Székelyföld standon, de ugyanakkor
egy különálló standdal is, ahol a megye
minden térségét népszerűsítjük. Maros
megye jelentős része Székelyföldhöz tar-
tozott, így Szovátán és környékén, il-
letve a Nyárádmentén a magyar
kulturális örökség és hagyományok a
meghatározóak ma is, miközben Seges-
várnak és környékének a szász örökség
ad egyedi hangulatot, a Maros és Gör-
gény völgye térségében pedig a román
kulturális örökség a meghatározó”– nyi-
latkozta Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke. Hozzátette, „a turisztikai
vásáron a megye sokszínű kulturális
öröksége mellett a gyógyturisztikai lehe-
tőségeket és a természeti látnivalókat is
népszerűsítettük, illetve készítettünk erre
az alkalomra egy 2018-as eseménykata-
lógust is. A kiadványban Maros megye
legfontosabb kulturális rendezvényeit
mutatjuk be, így a fiatalokat megcélzó
zenei fesztiváloktól a klasszikus zenei
fesztiválokig, illetve a néptánctalálko-
zóktól a filmfesztiválokig minden beke-
rült a katalógusba, ami a turisták
számára vonzó lehet”.

A szervezők úgy vélik, az idei részvé-
tel is ráerősített arra, hogy a belföldi tu-
risták még nagyobb százalékban
válasszák a Székelyföld nyújtotta pihe-
nési és kikapcsolódási lehetőségeket.
(közlemény)

Székelyföld gazdag kínálata a Romexpón

Johannis védelmébe vette Kövesit
Klaus Johannis államfő védelmébe vette csütörtö-
kön Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes (DNA)
főügyészt, miután Tudorel Toader igazságügyi mi-
niszter a főügyész leváltását kezdeményezte.

Az államfő Toadernek a DNA vezetéséről készült jelenté-
sére reagált, amelyben a miniszter úgy értékelte: Kövesi al-
kotmánysértő, törvénytelen, önkényes módon vezeti a
vádhatóságot, leváltására pedig a jogállamiság helyreállítása,
a korrupcióellenes harc miatt van szükség.

A jelentés „nem világos”, az államfőnek pedig más véle-
ménye van a DNA vezetőjének munkájáról, így a dokumen-
tumot az államfő szakértői testülete alaposabb
tanulmányozásnak veti majd alá – közölte csütörtök este az
elnöki hivatal.

Az elnök számos alkalommal elégedettségét fejezte ki a
DNA és annak vezetősége tevékenységével kapcsolatban, és
ezt az álláspontját fenntartja – olvasható az elnöki hivatal köz-
leményében. A kommüniké hozzáteszi: az államfő minden al-
kotmányos eszközét latba veti az igazságszolgáltatás
függetlenségének biztosítása és a jogállamiság megerősítése
érdekében.

Az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) – amelynek 
éléről Johannist államfővé választották – úgy értékelte, hogy
az igazságügyi miniszter a főügyész eltávolítására tett javas-
latával a „bűnözők oldalára állt”. A szintén ellenzéki Mentsé-

tek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke szerint a miniszter
sutba dobta szakmai tekintélyét, és a bűnözők érveit hangoz-
tatva beállt a szociáldemokrata pártelnök „szolgáinak” sorába.

A kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) szóvivője
ezzel szemben rendkívül szakszerűnek és megalapozottnak
találta Toader jelentését és a párt támogatásáról biztosította
Toadernek a DNA főügyész eltávolítására irányuló kezdemé-
nyezését.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a Maszol.ro hírportál-
nak azt mondta, Tudorel Toader „korrekt” elemzést ismertetett
csütörtök este, és a következtetéseket levonva logikus volt a
miniszternek az a lépése, hogy kezdeményezze Laura Codruţa
Kövesi leváltását. Emlékeztetett azonban arra, hogy a fő-
ügyész menesztése az alkotmány szerint az államfő hatásköre,
Klaus Johannis pedig az elmúlt napokban kijelentette: nem
tartja ezt indokoltnak.

Az ügyészségi vezetőket az államfő nevezi ki és válthatja
le az igazságügyi miniszter javaslata alapján.

Tudorel Toader sajtóértekezletét követően csütörtök este a
korrupcióellenes demonstrációkat szervező civil szervezetek
felhívására több száz tüntető gyűlt össze Bukarestben, a kor-
mánypalota előtti téren és Románia több más nagyvárosában
is, hogy megvédjék a DNA főügyészét. A tüntetők a korrup-
cióellenes harc folytatását, az igazságügyi miniszter és az
egész kormány lemondását követelték. (MTI)
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Évekkel ezelőtt Dorin Florea
polgármester és Marius Paş-
can, akkoriban prefektus ve-
tette fel először a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetem és a Petru Maior
Egyetem egyesítésének gon-
dolatát, ami 2017-re érett be,
és hangzott el a konzorcium
létrehozásával kapcsolatos
bejelentés. Idén január 17-én
a két intézmény képviselői
egyeztető ülést tartottak a
társulás menetéről készült
tervezetről. 

Az ülésen a MOGYE rektora be-
mutatta a munkaanyagot a potenciá-
lis egyesülés jogi kereteiről, az
egyesítés céljairól, hatékonyságának
elemzéséről, az alapelvekről, vala-
mint a végrehajtás módozatairól –
számoltunk be az eseményt követően. 

A magyar tagozat szintjén az
egyesüléssel kapcsolatosan már a
múlt év végén egyhangú szavazat
alapján megfogalmaztak egy bead-
ványt, amelyben ellenzik a két egye-
tem közötti konzorcium létrehozását
– erősítette meg dr. Szabó Béla pro-
fesszor. Véleményük szerint nem
szolgálná az orvosi és gyógyszeré-
szeti egyetem ügyét, a magyar tago-
zatét még kevésbé. Az elvek között
szerepel, hogy az egyesülés révén
létrejövő intézmény megőrizné mul-
tikulturális jellegét. „Olyan helyzet-
ben (viszont), amikor a 2011-es
oktatási törvény 363-as és 135-ös
pontja nincs előírás szerint betartva,
vagyis a MOGYE formálisan multi-
kulturális intézménynek tartja
magát, de valójában a magyar főtan-
székek nem alakultak meg, szépen
hangzik, de légüres térben marad ez
a szándék, és nincsen garancia a be-
tartására” – nyilatkozta dr. Nagy
Előd rektorhelyettes. A továbbiak-
ban aggodalmát fejezte ki a sietség-
gel, az alapos technikai elemzés
hiányával kapcsolatban, aminek el-
végzésével őt bízták meg. Ez a jelen-
tés március végére készül el. 

A napokban megkérdeztük dr.
Novák Csaba Zoltánt, az RMDSZ
Maros megyei szenátorát a szövet-
ség véleményéről a konzorcium lét-
rehozásával kapcsolatosan. 

– Az elmúlt időszak vezető híre
volt, hogy előkészítik a marosvásár-
helyi Petru Maior, valamint az or-
vosi és gyógyszerészeti egyetem
egyesítését. Az ügyben többen meg-
keresték az RMDSZ Maros megyei
képviseletét, majd a kérdésről tartot-
tunk néhány tanácskozást, amelyen
a szervezet megyei képviselete és az
egyesítésben érintett MOGYE ma-
gyar karának megbízottai vettek
részt. A Petru Maior Egyetem eseté-
ben ez nem áll fenn, mert ott nincs
külön magyar nyelvű oktatás, bár in-
formációink szerint a diákok 10-15,
esetleg 20 százaléka magyar anya-
nyelvű. Meghallgattuk a MOGYE-n
oktató tanárok szakmai és más kö-
zösségi jellegű álláspontját, amely
szerint ők nem tartják indokoltnak a
két intézmény egyesítését. Két nega-
tív költségvetésű egység egyesülésé-

től ugyanis hiábavaló azt várni, hogy
egy gazdaságos új intézménnyé ala-
kuljanak. Közösségi szempontból
sem megfelelő számunkra, hisz joggal
merül fel a kérdés, hogy az új egyetem
mennyire vinné tovább a multikultu-
rális jelleget, hiszen az így már csak
20 százalék fölött levő magyar kar az
egyesítés nyomán kisebb arányban
lenne jelen egy megaintézményben.
Összegzésképpen: számunkra sem
közösségi, sem szakmai szempont-
ból nem megfelelő ez a folyamat,
ezért az RMDSZ nem támogatja az
egyesítést. De tagadhatatlan, hogy
kényes és komplex kérdésről van
szó, mert a jelenlegi törvények az
egyetemi önrendelkezést is biztosít-
ják. 

– Az RMDSZ álláspontja milyen
konkrétumokban nyilvánul meg?

– Ennek vannak szakmai és poli-
tikai jellegű vonatkozásai. Szakmai
téren az igen vagy a nem megindok-
lása a szakemberek feladata. A ma-
gyar kar képviselőivel tartott
beszélgetés során fel is merült né-
hány ilyen érv, többek között az is,
hogy hiába indítanának új szakokat,
próbálnák bővíteni a diákok létszá-
mát, a gyakorlatot biztosító kórházi
hálózat minőségileg, szakmailag ezt
nem bírná meg. Így is túlzsúfoltság
van – állítják.

Más vonatkozásban bizonyos tör-
vénymódosításokra is sor kell kerül-
jön a parlament szintjén. Mi úgy
gondoljuk, hogy a saját választóin-
kat, a saját szakembereinket kell
képviselnünk, és ennek függvényé-
ben kell döntést hoznunk.

– Az egyesülés megszavazását a
parlamentben – véleménye szerint –
lehet-e majd befolyásolni?

– Hogy milyen támogatottsága
van a kormánypárt részéről, akkor
látjuk meg, amikor az ügy a parla-
ment elé kerül, és föl lehet mérni a
terepet, de erről még azon a szinten
nem volt szó.

– Mielőtt a törvényhozó testüle-
tekben a szavazásra sor kerülne, nem
lehet-e az RMDSZ beleegyezésének
feltételeként megszabni, hogy csak
abban az esetben támogatják az
egyesülést, ha azt megelőzően a
MOGYE magyar tagozata megkapja
azt az önállóságot, amit a multikultu-
rális egyetemek keretében a törvény
vonatkozó cikkelye előír, és amit az
egyetemi autonómiára vonatkozó
másik paragrafus alapján elodáztak?

– Erre a kérdésre egy költői ellen-
kérdéssel válaszolhatok: ha a ma-
gyar karok nem kapták meg az
önállóságot egy olyan intézmény-
ben, ahol 30-40 százalékos arányban
voltak jelen, akkor mi a garancia
arra, hogy megkapják egy olyan
megaintézményben, ahol 10-15 szá-
zalék alatt lesznek? Véleményem
szerint mindig lépésekben kell gon-
dolkozni. Figyeljünk arra, hogy a
dolgok hogyan alakulnak, a két
egyetem részéről milyen lépések tör-
ténnek, és akkor keresünk választ a
másik kérdésre is. 

– Csak nehogy már túl késő le-
gyen! (bodolai)

Sem szakmai, sem közösségi szempontból
Nem értenek egyet 

az egyesüléssel 

tudni biztosítani az önrészt – hang-
súlyozta Sófalvi Szabolcs.

Egy másik probléma, amit a fő-
városi találkozón felvetett a község-
vezető, és ami Marosszent-
györgynek fájó pontja, hogy a buka-
resti hatóságok ne hozzanak döntést,
mielőtt nem kérik a helyi önkor-
mányzatok véleményét olyan, a helyi
lakókat közvetlenül érintő ügyekben,
mint például a Marosszentgyörgyön
áthaladó országutat átszelő betonfal,
ami ellen határozottan tiltakozott a
helyi közösség, vagy a terelőút ügye.

A polgármester hozzátette, tisztában
vannak azzal, hogy országos érde-
keltségű beruházásokról van szó,
viszont annyit elvárnának, hogy a
jóváhagyási folyamatban szerepel-
jen a helyi önkormányzat is. Leg-
alább véleményezési szinten, hiszen
ők látják át ezen beruházások köz-
vetlen hatásait a helyi közösségre. 

A találkozón munkájuk elismeré-
seképpen okleveleket adtak át a
községvezetőknek, ezzel tért haza
Sófalvi Szabolcs polgármester is, a
hatékonyan végzett közigazgatási
munka fejében. 

Ellehetetlenítik 
a pályázatok megvalósítását

(Folytatás az 1. oldalról)

Egyes beruházások folytatódnak, mint az óvodaépítés, helyette lemondanak a szórakozásról. Fotó: Bányai István

A kormány populista ígéretei
és megalapozatlan, légből ka-
pott pénzügyi intézkedései
nemcsak hogy szinte semmit
nem emeltek a lakosság élet-
színvonalán és az ország gaz-
daságán, de az önkor-
mányzatokat is ellehetetlení-
tik. Egyesek megpróbálják
túlélni, mások már a lakatot
emlegetik.

Azok az önkormányzatok, ame-
lyek fejlesztésekre, beruházások ön-
részére a tavaly bizonyos
összegeket tartalékoltak, az idei év
elején azzal szembesültek, hogy
jóval kevesebb pénzt osztott le szá-
mukra az állam. Ez hatalmas érvá-
gást jelent, és az idei tervek
átütemezésére kényszerít minden-
kit. Lassan közeledik a tavasz, el
kellene kezdeni a beruházási mun-
kálatokat, de számos helyen még
nem tudják pontosan, mire jut pénz:
a tervezett beruházásokat részesítik-
e előnyben vagy inkább lehúzzák a
„lángot”, és túlélésre rendezkednek
be. Körképünkben erről faggattuk a
vidéki polgármestereket.
Lehetetlen helyzet

Lukafalva (az „átkosban” kapott
új keresztnevén Dózsa György)
község idén 1,7 millió lejjel keve-
sebb pénzből gazdálkodhat, ami el-
lehetetleníti a létét. A jelenlegi
helyzet szerint hét hónapra ele-
gendő a működési költségekre szánt
keret, s ha a földgáz, villanyáram,
üzemanyag ára nem növekedik,
talán kihúzhatják szeptemberig, de
tovább nem – nyilatkozta kérdé-
sünkre Iszlai Tibor polgármester.
Hogy az ősztől mi lesz, nem tudni.
Reménykednek a költségvetés-ki-
igazításban, hogy legalább a tavalyi
szintjére emelhessék a bevételi ol-
dalt. Ha ez nem történik meg, akár
be is zárhatják az önkormányzati
épületet. A megspórolt, félretett
pénzükből, a tartalékalapból ugyan
vehetnének kölcsön a működésre,
de azt év végére oda vissza kell for-
dítani. Ha pedig nem ad újabb ösz-
szegeket az állam, akkor miből? –
tárja szét a kezét az elöljáró.

Ami az idei beruházásokat illeti,
azokat mind betervezték a költség-
vetésbe, esetleg csak minimális
csökkentéseket eszközölhetnek
rajta. Szeretnék a lukafalvi általános
iskolát egy tornateremmel és négy
szaklaboratóriummal bővíteni, Lő-
rincfalván és Újfaluban óvodát kel-
lene építeni, a nagyteremi
kultúrotthont ki kellene javítani, a
többit felszerelni bútorzattal, hang-
és fénytechnikával, Dózsa Györ-

gyön és Újfaluban pedig játszóteret
építenének. Közben várják, hogy
aláírhassák a támogatási szerződést
a fejlesztési minisztériummal a csa-
tornahálózat bővítésére, és a csator-
názás után az utcákat korszerűsíteni
kellene – sorolta a fontosabb mun-
kálatokat a község vezetője.
Lemondanak a szórakozásról

Jedd önkormányzata 1,5 millió
lejjel kevesebbet kapott a tavalyhoz
viszonyítva, ezért lemondanak a fa-
lunapokról, testvértelepülési látoga-
tásokról, és nem jut pénz az
egyházak és a sport támogatására, a
diákok szociális ösztöndíjára, isko-
lák, óvodák felszerelésére sem.
Egyelőre, úgy tűnik, nem lesz pénz
a kultúrotthonok felújításának önré-
szére és a jeddi focipálya öltözőinek
felújítására sem, sőt az alkalmazot-
tak fizetésére sem elég egész évre.
Feleannyi pénz jut útjavításra és hó-
eltakarításra, és idén lemondanak a
parképítésről is – derült ki Bányai
István polgármester számvetéséből.
„Hangsúlyozom, a felsorolt munká-
latokról, eseményekről, projektek-
ről nem mondunk le, a megnyirbált
költségvetés miatt kénytelenek vol-
tunk elhalasztani őket” – tette
hozzá. Ha az elkövetkező két-
három évben is megtizedelik a bü-
dzsét, mintegy egymillió eurótól
esik el a község, ebből az összegből
viszont a víz- és csatornahálózat el-
készülte után le lehetne aszfaltozni
az utcákat. Bíznak abban, hogy idén
lesz költségvetés-kiigazítás. 

Bányai István kiemelte, hogy a
kisebb költségvetés ellenére is ered-
ményesnek ígérkezik az idei év,
ugyanis elkezdenék a csatornaháló-
zat készítését, a vízhálózat bővíté-
sét, esély van a jeddi óvoda
épületének befejezésére, felszerelé-
sére és átadására, a közvilágítás fel-
újítására. A buszmegállók kor-
szerűsítése, járdaépítés is tervben
van, bevezetnék a szelektív hulladé-
kelszállítást, a társadalmi kirekesz-
tettség és szegénység leküzdéséért
indított terv keretében oktatási és
továbbképzési programokat tervez-
nek.
Ilyen még nem volt

Csíkfalva sem tudja idén tartani
a tavalyi év befektetési ütemtervét
és keretösszegét, illetve támogatni a
sportot, kultúrát, oktatást, hiszen a
tavalyi keretnek csupán a kétharma-
dát osztották le számukra az idénre.
Balogh István polgármester bízik
abban, hogy a kormány tartja magát
az ígéretéhez, hogy év közben ki-
egészíti a költségvetést a tavalyi év
szintjére. A községben jelen pilla-
natban csupán az első fél évre ele-
gendőek a költségvetési tételek.
„Ilyen még nem volt az elmúlt ti-

zennyolc év alatt” – utalt a háta mö-
gött levő időszakra a községgazda.
Pedig itt is elkelne a pluszpénz, hi-
szen bankkölcsönhöz folyamodtak
három kultúrotthon felújí- tásának
finanszírozására, a csatornahálóza-
tot is át kellene adni az idén, tanin-
tézmények építése, korszerűsítése
előtt állnak, tetemes önrész szüksé-
ges, míg Csíkfalván új művelődési
házat kellene építeni.
Megadnák, ami jár

Gyulakutának nem volt nagy a
tartalékalapja a tavalyi év végén,
így az idénre előirányzott költség-
vetése is csupán öt százalékkal ke-
vesebb. A mérleg bevételi oldalát az
idén 4,7 millió lejre tervezték, abből
a működési költségeket leszámítva
1,4 millió lej jut fejlesztésekre –
ecsetelte Varga József polgármester.
Első lépésben biztosították az alkal-
mazottak fizetését, a személyi gon-
dozók juttatását, az anyagi
költségeket, az őrség, katasztrófavé-
delem, közvilágítás terheit, és csak
azután következtek a fejlesztések.
Nem lesz leányálom ebből a költ-
ségvetésből dolgozni, de figyeltek a
köztisztasághoz, oktatáshoz, kultú-
rához, közbiztonsághoz szükséges
összegek elkülönítésére, hiszen a
község első embere szerint ez min-
denkinek alanyi jogon kijár, szűkö-
sebb körülmények között is. 

Hogy milyen beruházásokról,
programokról mondana le a község
ebben a helyzetben? Semmiről sem
mondanak le, mert önhibájukon
kívül következett be ez az állapot –
válaszolt Varga. Az idén hat projekt-
jük indulna el, alá vannak írva a tá-
mogatási szerződések a fejlesztési
minisztériummal a kelementelki
csatornázásra, a ravai tanintézet és
a gyulakutai orvosi rendelő felújítá-
sára, teljesen felújítanák a gyulaku-
tai óvoda és napközi, a 3-as számú
iskola épületét, a havadtői óvodát is
felújítanák és kibővítenék az elemi
osztályoknak szükséges tantermek-
kel. Európai pénzek felhasználásá-
val javítanák ki a gyulakutai és
havadtői kultúrotthonokat, és asz-
faltoznák a Ravába vezető községi
utat, míg a LEADER program egy
községgazdálkodási gépsor megvá-
sárlását támogatja. Pályázatot nyúj-
tottak be a bordosi kultúrotthon
javítására, a kelementelki, valamint
a gyulakutai 1. és 2. számú általá-
nos iskolák korszerűsítésére, és ha-
marosan hozzálátnak a
kelementelki kultúrotthon építésé-
hez is. Mindez rengeteg önrészt igé-
nyel, ezek előteremtésén is
dolgozniuk kell – vette számba kér-
désünkre a teendők vég nélküli
sorát a polgármester.

Nagy érvágás a „pénzügyi forradalom” nyomán
Takaréklángra kerülhetnek 

az önkormányzatok

Gligor Róbert László



Csak akkor lehet igazán szép
a szép, öröm az öröm, ha leg-
alább ketten osztoznak benne
– utalt Wass Albert gondola-
tára Jakabházi Béla nyugal-
mazott magyar nyelv- és
irodalomtanár február 19-én
este Veress Zsombor legújabb
könyvének bemutatóján. 

A Gaudeamus Ház terme zsúfo-
lásig megtelt érdeklődőkkel, akikkel
a világjáró segesvári gyógyszerész
a földkerekség legmagasabb hegyé-
nek árnyékába tett utazása során
szerzett élményeit osztotta meg.
Erről szól a Nepál – Élmények és
gondolatok a világ legmagasabb he-
gyének árnyékában című, tartal-
mas, érdekes színes képekkel
illusztrált könyv, amely a dévai
Corvin Kiadónál jelent meg. 

Veress Zsombor megy, néz, lát,
elemez, megállapít, levonja a követ-
keztetést, és mindig hazagondol –
hangzott el az ismertetőben. Elmél-
kedéseinek, megjegyzéseinek célja
annak a világnak a megértése, elfo-
gadása, ahol éppen tartózkodik, és
közben folyton megszólal benne a
szülőföldjéhez és családjához való
ragaszkodás is. Ez a kettősség teszi
gazdagabbá, olvasmányosabbá a
könyvet egy egyszerű útirajznál.
Családjáért minden pillanatban fe-
lelősséget vállaló négygyermekes
édesapaként meg tud állni azon a
ponton, amelyen túl még az ő felké-
szültségével is vakmerőség lenne
továbbmenni. Ezt az élményt is
megosztja velünk a szombat éjsza-
kánként íróvá váló segesvári
gyógyszerész, akinek népszerűségét
jelzi, hogy egyre több támogatója
van, ahogy a vetítővásznon megje-
lenő feliratokból kiderült. 

Veress Zsomborral a könyvbemu-
tatón testvérbátyja, ifj. Veress
László marosszentkirályi reformá-
tus lelkész beszélgetett, kettejük
párbeszédének szerkesztett változa-
tát olvashatják az alábbiakban. 

– Mit jelent számodra az utazás? 
– Számomra az utazás több mint

egyszerű hobbi. Mondhatnám azt,
hogy életstílust, életfilozófiát jelent.
Egy utazás olyan, mint maga az
élet: nem csupán a cél a fontos,
hanem az odavezető út is. Egy uta-
zásra készülni kell, egy utazáson
vannak kellemes és kevésbé kelle-
mes élmények, de végigjárni az utat
mindig felemelő érzés, és a vissza-
emlékezés szemüvegén keresztül
sokszor éppen a legnehezebb pilla-
natokra gondolunk vissza a legszí-
vesebben. Számomra az utazás
életem szerves része, ami segít
hosszabb-rövidebb időre kilépni a
hétköznapokból. 

– Honnan származik az utazás
iránti szenvedélyed?

– A gyermekkorban és ifjúkorban
ért hatások minden ember életére

kihatnak. Egy olyan korban gyer-
mekeskedtem, amikor az utazások,
világjárások nem voltak a széles tö-
megeknek elérhetőek. A kommu-
nizmus „börtönében” nem volt
olyan magától értetődő és pofon-
egyszerű csatangolni a nagyvilág-
ban, mint ahogyan azt manapság
tesszük. Isten azonban gondosko-
dott rólam. Olyan csodálatos szü-
lőkkel és testvérrel ajándékozott
meg, akik a testi szükségleteimen
túl a lelkemre is odafigyeltek,
ugyanakkor úgy neveltek, hogy ér-
tékeljem a szellemi kincseket. Ez
utóbbiak közé tartozik környeze-
tünk és az egész földkerekség meg-
ismerésének fontossága is. Mivel a
szüleim falun, illetve a természet
közvetlen közelében nőttek fel,
mélyről jövő igény volt számukra,
hogy a természet szeretetét az én
szívemben is elültessék, amikor
pedig tehették, az akkoriban elér-
hető szélesebb világot is feltárták.
Ezen utóbbi kirándulások közül
megemlítem azt az 1984-es autós
utazást, amely során bejárhattuk a
vasfüggönytől keletre fekvő orszá-
gok egy részét. Szívesen emlék-
szem vissza azokra a diavetítéses
előadásokra is, amelyeket a szászok
szerveztek az 1980-as években Se-
gesváron, világlátott utazók meghí-
vásával. Ezeken az előadásokon
gondolatban én is eljuthattam pél-
dául Kínába vagy Párizsba, és az
idegenszerű helyek megismerése
akkora hatással volt rám, hogy már
akkor elhatároztam: ha megnövök,
én is utazó leszek. Nagy szeretettel
és hálás szívvel emlékszem vissza
lelkipásztoromra is, aki vetített
képes előadások és térképek segít-
ségével juttatott el bennünket, val-
lásórás gyermekeket, Wittenbergbe,
Brémába, Genfbe vagy éppenség-
gel a Szentföldre. És mindenképp
meg kell említenem osztályfőnöke-
imet is, akik megrögzött utazók
lévén, diákjaikat is sok csavargásra
vitték el.

Manapság korlátlan szabadságot
élvezünk, és sokszor nem tudjuk ezt

kellőképpen értékelni. Én azonban
sohasem felejtem el a régi idők
nyomasztó bezártságát, és gyakran
köszönöm meg Istennek a mai ke-
gyelmi időket.

– Családos ember vagy, férj,
négy gyerek édesapja. Mit jelent
számodra a család?

– Szerető családban nőttem fel,
ezért könnyű dolgom van tovább-
adni azt a szeretetet, amit én is örö-
költem. Köszönöm Istennek azt,
hogy a családom által arra nevel,
hogy ne legyek önző, ne csak ön-
magamnak éljek, hanem figyeljek
oda a feleségemre, gyermekeimre,
akikre büszke vagyok. 

– Hogyan sikerül összeegyeztetni
a szenvedélyt a kötelességgel?

– Ha az ember valamit nagyon
szeret, akkor megtalálja annak a
módját, hogy a dolgokat össze-
egyeztesse. Egy gyógyszerész na-
gyon sokoldalú és magas szintű
képzést és nevelést kap tanulmá-
nyai során, ezért az érdeklődési
köre alapvetően széles palettán
mozog. Ebbe a profilba kiválóan
tud beépülni a természet és a világ
megismerésének szükséglete is.
Persze az idő az egyik legdrágább
kincse mindnyájunknak, s mivel
sokszor telhetetlenek vagyunk,
mindig többet és többet szeretnénk
álmainkból megvalósítani. Csak
egy picit kell azonban magamba
szállnom, és rögtön rájövök arra,
hogy mindenem megvan, amire
szükségem van, és életem összes
vágya teljesült Istennek köszönhe-
tően. 

– Hogy választod ki utazásaid
helyszínét?

– Arra már régen rájöttem, hogy
az egész világ megismerése túl sok
földi életünk rövidségéhez képest,
ezért prioritásokat állítok fel.
Sosem kell sokat gondolkodnom a
következő úti célon, mert útitervek-
kel egy egész füzetet firkálhatnék
tele. Bárhova szívesen elutaznék,
de mindig vannak elsők a listámon.
Legtöbbször ezek a tervek hónapo-
kig vagy évekig érlelődnek ben-
nem, mielőtt fejest ugranék beléjük.
Az utóbbi időben elsősorban azokat
az országokat, helyeket részesítem
előnyben, ahol alapvetően az Isten
alkotta és áldotta természet jelenti a
fő vonzerőt. 

– Utazásaid során mi volt a leg-
kedvesebb, legszebb élményed?

– Több mint ezer oldalt írtam
már életem legszebb kirándulásai-
ról, utazásairól, ezért most erre a
kérdésre nehezen tudok válaszolni.
Mégis eszembe jut egy történet,
ami az Egyesült Államokban esett
meg velünk. Fáradtan érkeztünk
meg egyik este a gyönyörű dél-ka-
rolinai Charleston városába. Egy
idős barátomat szerettük volna
meglátogatni, de mivel előre nem

jelentkeztünk be, és ő nem is
tudott az érkezésünkről, éppen
nem tartózkodott a városban.
Mindezt a szomszédjától, egy
számunkra teljesen idegen em-
bertől tudtuk meg, aki barátsá-
gosan behívott, és meghívott a
saját házába, hogy vacsoráz-
zunk együtt és töltsük nála az
éjszakát. Ezt mondta Fred:
„Ronnak a barátai az én bará-
taim is”. Elfogadtuk a meghí-
vást, és ez lett amerikai utunk
egyik legmeghatározóbb élmé-
nye. Azt hiszem, hogy ez a fajta
vendégszeretet már világvi-
szonylatban kiveszőben van,
ezért nagyra értékeltem Fred
cselekedetét. Nincs az a mú-
zeum, épület vagy kilátás, ami
ezt felülírná, és ebben is ott
látom Isten gondviselő hatal-
mát, mert ha embertársainkat
nem szeretjük, akkor hiába

ülünk be a világ legmenőbb autó-
jába.

– És mi volt a legkellemetlenebb?
– Az a típusú ember vagyok, aki

többnyire úgy fogadom el a dolgo-
kat, ahogy vannak, ezért az esetle-
ges kellemetlenségek – amikből
elhanyagolhatóan kevés ért utazá-
saim során – nem tudnak mellbe
vágni. Az incidensek legtöbbször a
nem megfelelő felkészülésünkből,
tudatlanságunkból, ostobaságunk-
ból fakadnak. Mi, utazók, meg kell
tanuljuk azt, hogy nem körülöttünk
forog a világ, hanem mi forgunk a
világ körül, s egy idegen, ismeret-
len helyen nem minden úgy törté-
nik, ahogyan azt megszoktuk. Isten
akaratán kívül még egy hajszál sem
eshetik le a fejünkről, s ha mégis
gondok vannak, akkor azok leküz-
dése csak érettebbé tesz bennünket,
mert a megpróbáltatások által is
Isten irányítja sorsunkat, úgy, hogy
megerősít bennünket.

– Voltak-e „meleg helyzetek”,
amikor arra gondoltál, hogy „ezt
nem úszom meg ép bőrrel”?

– Elsősorban hegyi kirándulása-
imon kerültem „nehéz helyze-
tekbe”. Volt úgy, hogy pengeéles
gerincen, szakadékok fölött egyen-
súlyoztunk, miközben csapkodtak
körülöttünk az életveszélyes villá-
mok, de volt olyan is, hogy ivóvíz
hiányától szenvedtünk. Ezek a ta-
pasztalatok is arra tanítottak, hogy
jobban fel kell készülnünk, és meg
kell tanulnunk nagyra becsülni azo-
kat az otthon jelentéktelennek tűnő
„semmiségeket”, amelyeknek a he-
gyen igencsak szűkében vagyunk.
Azokban a nehéz percekben szok-
tam „szemeimet a hegyekre
emelni”. 

– Nem veszélyes manapság utaz-
ni? A világ minden részén terror-
cselekmények történnek…

– Alapvetően békeszerető ember
vagyok, ezért sajnálattal értesülök a
világban zajló negatív folyamatok-
ról, köztük az egyre szaporodó ter-
rorcselekményekről. Mondhatnám
azt, hogy nem félek tőlük, de min-
den bizonnyal a bátorságom abban
a pillanatban elillanna, ha velem
történne a baj. Mindazonáltal azt hi-
szem, és azt hirdetem, hogy ha
megijedünk, akkor a terroristáknak
nyert ügyük van, mert éppen a féle-
lemkeltés a céljuk. Ezért nem gon-
dolom azt, hogy jövőbeni
útiterveimet befolyásolni fogják a
világ nyugtalanító villongásai, in-
kább azért fogok imádkozni, hogy
az Úristen adjon józan gondolko-
dást a világ vezető politikusainak,
és úgy irányítsa döntéseiket, hogy
azok ne kicsinyes emberi érdeke-
ket, hanem Isten akaratát képvisel-
jék. 

– Félnapos repülőutak, landolá-
sok kiszámíthatatlan repülőtereken,
kapaszkodás a hegygerincen…
Nem félsz a haláltól?

– Egy-két hegyi élményen kívül
kirándulásaim során nem voltam
még olyan helyzetben, ami valós
életveszélyt jelentett volna. Akkora
bennem az új megismerésének a
vágya, hogy minden más érzés és
félelem eltörpül mellette, ezért uta-
zásaimon sohasem gondolok a ha-

lálra. Persze ez még nem jelenti azt,
hogy egyáltalán nem félek tőle. 

– Utazásaidról, élményeidről
rendszeresen és folyamatosan be-
számolsz a világhálón. Nem egy-
szerű beszámolók ezek, számos
történelmi, földrajzi kultúrtörténeti
adat is szerepel bennük. Hogy ké-
szülsz egy utazásra? Dokumentá-
lódsz előtte?

– Természetesen. Minden utazást
alapos felkészülés előz meg, meg-
próbálok maximális nyitottsággal
közeledni az idegen helyekhez és
emberekhez, próbálom beleélni
magam az ottani emberek életkörül-
ményeibe, szokásaiba, hitébe.
Igyekszem levetkőzni előítéletei-
met. Azt szoktam mondani, hogy
nincsenek csúnya helyek, rossz em-
berek, csak nagyképű turisták. 

– Élményeid egy kétkötetes
műben is megjelentek. Most pedig
itt van az újabb kötet. A hivatásod
és négy gyerek mellett mikor van
időd írni?

– Mit ér a világ összes szépsége,
ha nincsen kivel megosztani? Nem
érdemes csak úgy összevissza, ön-
célúan császkálni. Utazni a gondo-
latok szárnyán is lehet, és én az
utazások során szerzett benyomása-
imat, tapasztalataimat próbálom
másokkal megosztani. Az utazás
mellett az írás a legnagyobb szen-
vedélyem, ezért tudok rá időt szakí-
tani.

– Pár évszázaddal ezelőtt az em-
berek, ha megbetegedtek, leginkább
Istenhez imádkoztak, ma az orvost
és a gyógyszerészt keresik fel. A te
életedben hogyan viszonyul egy-
máshoz az istenhit és a tudomány?

– Azt szokták mondani, hogy
még a víz is keserű, ha az orvos írja
fel, utalva ezzel a medicinák kelle-
metlen ízére. De mondhatnánk úgy
is, hogy még a víz is gyógyít, ha a
gyógyszerész adja. Nagy igazság
van benne, mert túl az ízek érzéke-
lésén, ott van benne az a valóság,
hogy még a puszta víz is képes be-
teget gyógyítani, ha orvos vagy
gyógyszerész adja. Mi más lenne
ez, ha nem a hit? A hitünk gyógyít
meg bennünket! A tudós, a gyógy-
szerész, az orvos ebben csak esz-
köz. De nem is akármilyen eszköz.
Olyan szakemberek ők, akiknek tu-
dását, munkáját Isten irányítja,
hogy legjobb tehetségük szerint
enyhíthessenek az emberiség testi-
lelki szenvedésein.

– Személyes életedben volt-e
olyan élmény, ami gyökeresen meg-
változtatta a dolgokhoz való viszo-
nyulásod, hogy másképp lásd
azokat, mint korábban?

– Nincsen, amolyan „pálfordu-
lás” az életemben nem volt. Azok
közé tartozom, akik egész életük
során folyamatosan változnak, ido-
mulnak, alkalmazkodnak. Isten
minden ránk ruházott feladattal,
örömmel és bánattal tanít és irányít
bennünket. Semmi sem történik ok
nélkül, ezért el kell fogadnunk aka-
ratát. A keserű elégedetlenség nem
visz előre, inkább megbénít ben-
nünket. 

– Köszönöm az őszinte, kimerítő
válaszokat.

Ifj. Veress László
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„Mi forgunk a világ körül”
Utazás és család – szenvedély és kötelesség



A marosvásárhelyi középiskolások közül biz-
tosan sokan buliztak már Fischer Ottó zené-
jére. A tizenkettedikes bolyais srác a
partiszervező ÁDML-es csapat lemezlovasa
és weboldalkészítője. Két éve keveri a zenét
a jazzes diákrendezvényeken, igazi hivatásá-
nak azonban a programozást érzi.

– Hogyan lettél dj?
– Hetedik, nyolcadik osztályban házibulikban vál-

laltam először ezt a szerepet. Ebben, persze, még nem
volt semmi komoly, 10-12-en összejöttünk, és inkább
csak játszadoztunk. De már akkor jólesett zenét tenni
a társaságnak, a hangulatról gondoskodni. Közben
más területeken is kipróbáltam magam, 11 évig kosa-
raztam. Amikor befejeztem az általános iskolát, két
évig nem zenéltem. Tizenegyedikben kezdtem újra,
akkor már komolyabb szinten. Az első dzsesszklubos
bulira, ahol én voltam a dj, 260-an jöttek el. Kezdet-
ben elég feszült voltam, el sem tudtam képzelni, hogy
ennyi embernek zenéljek, de aztán a pozitív reakciók
láttán felszabadultam.  

– Melyik volt az eddigi legsikeresebb rendezvény,
amelyen dj-skedtél?

– Hangulat szempontjából a nyár eleji White Party,
amelyen mindenkinek fehérben kellett megjelenni.
Ami a résztvevők számát illeti, a legutóbbi bulinkon,
a Snow Night partin volt az eddigi legnagyobb, 700
fős tömeg. Arra az estére igazi karácsonyi hangulatot
teremtettünk a Jazz Clubban, a hópelyhes dekoráció
elkészítésében a művészetis diákok segítettek.

– Mire kell munka közben leginkább odafigyelnie
egy lemezlovasnak?

– Hogy ne legyen unalmas az este. Fontos a zenei
sokszínűség,  figyelni kell a résztvevők reakcióit, azt,
hogy milyen műfajra  szórakoznak a legjobban. Úgy
látom, a diákok többsége az ismertebb, kommersz
zenét kedveli, ugyanakkor van egy réteg, amely az
elektronikus zenére vevő. Ezért rendszerint a parti kö-
zepéig ismert, népszerű számokat teszek, utána pedig
jöhet az elektronikus műfaj. A tapasztaltabb lemezlo-
vasok technikásabbak, játszadoznak a számokkal, ez-
által érdekesebbé teszik őket. Néha én is bevetek
egy-két ilyen fogást, de még van mit tanulnom ezen a
téren.

– Hogyan készülsz fel egy partira?
– Egy héttel a buli előtt kigondolok egy menetren-

det, sorrendbe állítom a zeneszámokat. De ez mindig
változik az est során, a jelenlevők hangulata, igénye
szerint.

– Ha magadnak teszel zenét, milyen műfajt részesí-
tesz előnyben?

– Ez is változó. Leginkább az elektronikus zenét
kedvelem, ugyanakkor szívesen hallgatok klasszikus
zenét és dzsesszt is.

– Van dj-példaképed?

– Nincs, a jövőmet ugyanis nem lemezlovasként,
hanem programozóként képzelem el. 

– Hogyan szeretted meg a programozást?
– Matek-info-intenzív angol szakon végzem a kö-

zépiskolát. Kezdetben egyáltalán nem szerettem az in-
formatikát. A tizedik osztályt követő nyáron kezdtem
el azon gondolkozni, hogy mivel szeretnék majd fel-
nőttként foglalkozni, és akkor több mindent kipróbál-
tam, ezt is. Ma már napi két órát dolgozom a
magánprojektjeimen. Az iskolában két programozási
nyelvet tanultunk, de otthon, az internet segítségével
sikerült még hatot elsajátítanom. 

– Van kedvenc projekted?
– Az ÁDML-es csapatunknak készített weboldal.

Rengeteg benne az animáció, az oldal kommunikál a
felhasználókkal. A buliinkon való részvételhez is itt
kell regisztrálni, innen tölthető le a személyre szabott
jegy. Egy projekt elkészítése egyébként nagyon idő-
igényes, mindig van rajta javítani-fejlesztenivaló. 

– Milyen terveid vannak a közeljövőre?
– Az érettségi után Münchenben szeretnék tovább

tanulni. Úgy érzem, az ottani műszaki egyetemen fej-
lődhetnék a legtöbbet a programozás terén. Ha nem
sikerül bejutnom, akkor marad Kolozsvár. Németor-
szág egyébként azért is vonz, mert vannak német ro-
konaim, akiknél tavalyelőtt nyáron hat hetet laktam,
így belekóstolhattam az ottani életbe. Mivel Német-
országban augusztusig tart a tanítás, iskolába is jártam,
a München melletti Regensburg katolikus zeneiskolá-
jának óráit látogattam. Akkora élmény volt, hogy a kö-
vetkező nyáron újabb hat hétre visszatértem, akkor
már az iskola bentlakásában laktam. A terveimre visz-
szatérve, szeretnék megtanulni zongorázni és tangó-
harmonikázni is, de azt hiszem, ezekre egyelőre nem
lesz időm.

Pávai-Marossy Zsófinak régi
álma vált valóra a télen: egy Eras-
mus+ program keretében Lappföl-
dön, a finn Inari községben töltött
másfél hetet. Élményei több újság-
oldalt is megtöltenének, ezért arra
kértük, a kirándulás legérdekesebb
mozzanatát ossza meg velünk.

– Egy környezettudatosságot
népszerűsítő projekt keretében ja-
nuár végén utazhattam el pár iskola-
társammal együtt arra a varázslatos
vidékre. A programhoz egyebek mel-
lett felmérések készítése és bemuta-
tása is tartozott. A Nasatokka Youth
Center  ifjúsági központban volt a
szállásunk, életterünk. Négy országból
érkeztek oda fiatalok, Románián kívül
Lengyel- és Oroszországból, illetve a
vendéglátó Finnországból. Hihetetle-
nül nyitott és kedves volt mindenki,
számomra ez volt az egyik legkelle-
mesebb tapasztalat. Felejthetetlen
napfelkeltéket láttunk, amelyekről
korábban azt hittem, hogy csak Pho-
toshoppal megvalósíthatók, és a
sarki fényt is alkalmunk volt meg-
csodálni... De a legnagyobb élmény
a rénszarvasfarm volt.

– Mesélted, hogy meglepődtél,
amikor megláttad a farm lakóit.  

– Igen, mert sokkal nagyobbnak
képzeltem azokat az állatokat. Azt
hittem, akkorák, mint egy ló, de a
valóságban inkább csacsiméretűek.
Félnomád körülmények között
élnek egy akkora területen, hogy az
ellés időszakában helikopterrel ke-
resik őket. Fantasztikus kalandunk

szánozással kezdődött. Mintegy tíz
szánt kötöttek össze a helybéliek,
mindeniket egy rénszarvas húzta.
Vendéglátóink figyelmeztettek,
hogy az állatokat nem szabad simo-
gatni, azt ugyanis nem szeretik, vi-

szont megetethetjük őket. A ke-
zünkből adtuk a tápot. Sajnos, én le-
húztam a kezemről a barátnőmtől
kölcsönzött kesztyűt – a sajátomat,
persze, otthon hagytam –, így mi-
közben a szarvasom falatozott,

eléggé lefagytak az ujjaim. Később
bementünk a tündéri kis faházikók
egyikébe, ahol a számi kultúráról és
a rénszarvastartástól tudhattunk
meg érdekességeket. Vendéglátóink
gyönyörű népviseletben fogadtak,
leginkább a nők nap alakú medálja
tetszett, amely azt jelképezi, hogy a
számik a nap és a föld gyermekei.
Mindenkinek van egy fából faragott

csészéje, amit mindig az övén hord.
Mi is egy-egy ilyen csészéből ittuk
a teát. Ami az állattartást illeti,
egyebek mellett azt mesélték el a
házigazdák, hogy a rénszarvasokat
évente kétszer vagy háromszor
gyűjtik össze, főként az ellés idő-
szakában. A borjakat nem sokkal
születésük után jelölik meg a fülük
bevágásával. Ez a művelet – akár-
csak a csecsemőnek a fül kilyukasz-
tása – annál kevésbé fájdalmas,
minél fiatalabb az állat. Azt is érde-
kesnek találtam, hogy nem a hímek-
nek, hanem a nőstényeknek van
szarvuk, hogy védelmezni tudják
kicsinyeiket.

– Mennyire volt hideg?
– Az átlaghőmérséklet körülbelül

mínusz 20 fok volt, egy éjszaka
pedig, amikor kint voltunk, mínusz
30 fokra hűlt le a levegő. De én
akkor nem éreztem, hogy fáznék.
Miután hazajöttünk, itthon a mínusz
1 fok hidegebbnek tűnt.

Beszélgetésünk végén Zsófi azt
az estét is felelevenítette, amikor az
együttléten részt vevő fiataloknak
országuk kulináris jellegzetességeit
kellett bemutatniuk.

– A finnek nagyon édesen főz-
nek. A kenyerük pedig egy lapótya-
szerű, kicsit savanykás ízű,
szürkésbarna színű, magos finom-
ság, amit virág formára vágtak a
tiszteletünkre. Mi csípős kolbászt,
szalonnát, zakuszkát vittünk itthon-
ról. A vendéglátóink nagyon kedve-
sen próbálták megtanulni a magyar
ételneveket, és az ízek is bejöttek
nekik. Tulajdonképpen csak a mi
asztalunkról fogyott el minden ha-
rapnivaló.                 

Korcsolyapályán, uszodában a
sokadik kör vagy fejes után nem
mindig a kezekben villogó mobilte-
lefonok jelentik a teljes ellazulást,
feltöltődést. Egyre gyakrabban látni
olyan tizenéveseket, akik Rubik
Ernő idén 44 éves találmányát, a
feltaláló nevét viselő bűvös kockát
– netán háromszöget, piramist,
gömböt – csavargatják a pihenés
perceiben. A logikai játék reneszán-
szát éli, erről nap mint nap meggyő-
ződhetünk. A múlt század
nyolcvanas éveiben – pontosabban
1982-ben – Budapesten szervezték
meg az első Rubik-kocka-világbaj-
nokságot, de egyes haveri körökben
csak most jöttek divatba az ilyen
jellegű lelkes mérkőzések. 

A 11 éves Robi rendszerint lepi-
pálja a társaságot, alig egy perc alatt
képes kirakni bárki kockáját, pira-
misát. 

– Hogy kezdődött ez a szenve-
dély? – kérdeztük.

– Fociturnén voltam, és a mecs-
csek közötti szünetben egy játékau-
tomatával szórakoztunk. Az dobta
ki életem első bűvös kockáját. Per-
sze, nem volt  minőségi gyártmány,

de én azért megörültem neki, főleg
mivel a többiek semmit nem nyer-
tek. Megpróbáltam egymás mellé
tenni a színeket, és hosszas próbál-
kozás után sikerült. Akkor kapott el
a bűvöskocka-őrület. A Youtube-on
sok videót néztem ebben a témában,
mindegyre leállítottam, visszavit-
tem a filmeket, és így, lépésről lé-
pésre tanultam meg a villámgyors
kirakás mozdulatait. Azóta többféle
Rubik-terméket kaptam a szüleim-
től, versenykockám is van, amely a
megszokottnál sokkal könnyebben
mozgatható. Most egy 2x2x2-esre
gyűjtöm a zsebpénzemet. Úgy
tudom, azt a hagyományos 3x3x3-
as kockánál nehezebb kirakni. Ol-
vastam, hogy Rubik Ernő legelső
bűvös kockája – tehát az eredeti ta-
lálmány – is 2x2x2-es felépítésű
volt.

A Rubik-kocka-világbajnokságo-
kat 2003-tól kétévente rendezik
meg, a legutóbbit tavaly tartották
Párizsban. Budapest az 1982-es
nemzetközi megmérettetés után –
amelyet 21 évi szünet követett –
2007-ben adott otthont a kockát bű-
völők világversenyének.

Kedvencük: a Rubik-kocka

Diák-dj és programozó
Álmok a keverőpult mögött

Az örök hó vidékén
Zsófi és a rénszarvasok

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó
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A listavezető Ferencváros hazai pályán 5-2-re legyőzte a
címvédő Honvédot szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga
20. fordulójának rangadóján.

A találkozó Lázár Bence emlékére gyász-
szünettel kezdődött, a csapatok dolgát sűrű hó-
esés nehezítette. A nagy iramú első negyedórát
követően a vendégek kerültek előnybe Eppel
Mártonnak köszönhetően, aki egy bal oldali
beadást továbbított higgadtan a kapuba. Nem
sokat késlekedett a válasz, négy perccel ké-
sőbb ugyanis Gorriaran közelről kiegyenlített.
Kisvártatva ismét a hazai hívek ünnepelhettek,
mivel Böde egy beívelést a léc alá vágott,
majd a szünet előtt Blazic hasonló helyzetből
volt eredményes.

Fordulás után elállt a havazás, és szépített a
Honvéd: egy kapu előtti kavarodás végén
Eppel volt szemfüles. A 70. percben Lanza-
fame büntetőből nem tudott egyenlíteni, majd
fokozatosan csökkent az iram, s a hajrában
Böde újabb találata megpecsételte a vendégek

sorsát. Leandro végül pontos lövéssel koronázta meg a Fe-
rencváros győzelmét.

Múlt szombaton és vasárnap is folytatódtak a Ko-
vács Pékség Kupáért kiírt gyermeklabdarúgó-torna
küzdelmei. A hat korosztályból négyben vetélkedtek
a jeddi, marosszentannai, meggyesfalvi és ákosfalvi
sporttermekben a 7-10 éves kis focisták, aminisztratív
vonalon a Pro MSE Egyesület, sportvonalon a Maros-
vásárhelyi MSE 08 szervezésében. Mintegy 600 gye-
rek kapott lehetőséget arra, hogy szervezett keretek
között rúgja a labdát az elmúlt hétvégén. A tornán 4+1
fős csapatok 2x15 perces mérkőzéseket játszottak, ki-
véve a 2011-eseket, ahol 5+1-es csapatok léptek pá-
lyára.

A legkisebbek korosztályában, a 2011-ben szüle-
tettek korcsoportjába 12 csapat nevezett a megye több
településéről és Csíkszeredából. A mezőnyt a szerve-
zők két csoportra osztották. Az elsőben az FK Csík-
szereda fehér bizonyult a legjobbnak, megelőzve a
Dicsőszentmártoni Infinity, Szováta, a marosvásárhe-
lyi Academica fekete, az MSE bordó és Nyárádtő csa-
patait. A másik csoportban az alábbi sorrend alakult
ki: 1. Marosvásárhelyi Sportlíceum, 2. Nyárádsze-
reda, 3. Marosvásárhelyi Academica kék, 4. MSE
zöld, 5. Marosoroszfalu, 6. FK Csíkszereda piros. A
torna helyosztókkal zárult, a döntőben az FK Csíksze-
reda fehér bizonyult a legjobbnak.

A 2010-ben születettek korosztályába ugyancsak
12 csapat nevezett, és hasonló rendszerben bonyolí-
tották le a tornát. Az A csoportban a legjobbnak az
MSE bordó csapata bizonyult, amely 6-0-ra verte
Nyárádszeredát, 4-1-re az FK Csíkszereda fehér csa-
patát, 6-0-ra Marosludast, 9-0-ra a Kolozsvári Junio-
rult és 6-3-ra a Marosvásárhelyi Torpi fehér csapatát.
A másik ágon az ASA nyerte a csoportot, amely 1-0-
ra győzött az MSE zöld, 4-0-ra Szováta, 2-1-re az FK
Csíkszereda piros, 3-0-ra Torda és 4-1-re a Torpi kék
csapatával. A helyosztókon az alábbi eredmények szü-
lettek: döntő: MSE bordó – ASA 4-2, a 3. helyért: FK
Csíkszereda piros – Torpi fehér 3-0, az 5. helyért: Szo-
váta – FK Csíkszereda fehér 3-1, a 7. helyért: Torda –
Marosludas 8-0.

A 2009-esek korosztályában húsz csapat nevezett
a tornára, amelyen így négy csoportban folytak, majd
a helyosztókkal zárultak a küzdelmek. Az A csoport-

ban az MSE bordó bizonyult a legjobbnak Maroslu-
das, a Kolozsvári CFR 2010, Nyárádszereda és Gyer-
gyószentmiklós előtt. A B csoportot a Szászrégeni
Best Kids nyerte, megelőzve a Dicsőszentmártoni In-
finity, az MSE zöld, az ASA és a Marosvásárhelyi
Academica csapatát. Az elődöntőben az MSE bordó
hosszabbítás után 4-2-re nyert a Best Kids ellen.

A C csoportban a Kolozsvári CFR bordó nyert, a
Marosszentgyörgyi Kinder fehér, a Koronkai Ajax,
Csíkszentdomokos és az MSE fekete csapata előtt. A
D csoportban a Kinder piros mezes együttese végzett
az élen, megelőzve a Kolozsvári Driblit, Szovátát, a
Segesvári Liviu Antal&Alex Labdarúgó-iskolát és a
Kolozsvári CFR fehér csapatát. Itt az elődöntőt a Kin-
der nyerte a CFR bordó ellen, majd a döntőben a Kin-
der 1-0-ra legyőzte az MSE bordó csapatát. 

A legnagyobbak, a 2008-ban születettek Ákosfal-
ván találkoztak, ebben a korosztályban is 12 csapat
indult, két csoportra osztva. Az A csoportban az FK
Csíkszereda fehér, Marosludas, a Segesvári Liviu
Antal&Alex Labdarúgó-iskola, a Koronkai Ajax, Szo-
váta és az MSE bordó kapott helyet, míg a B cso-
portba az FK Csíkszereda piros mezes csapatát, az
MSE marosszentgyörgyi csoportját, Székelykeresztúrt,
a Dicsőszentmártoni Infinityt, a Kolozsvári Juniorult
és Nyárádszereda csapatát sorolták. A végső sorrend
alapján a két csoport győztese, az FK Csíkszereda
piros és fehér csapatai egymás ellen vívták a döntőt,
a serleget pedig a fehér mezesek hódították el.

A nagy sikernek örvendő Kovács pékség kupa gye-
reklabdarúgó-tornát a hagyományteremtés szándéká-
val szervezték meg.

Alig kapcsolódott be a teremlab-
darúgó-kupába, máris búcsúzott a
küzdelmektől a Marosvásárhelyi
City’us, amelynek az idén nem pri-
oritás a sorozat, hiszen a fennma-
radásért küzd. Ezért egyáltalán
nem meglepő, hogy a csapat
simán, 8-2-re alulmaradt a 2. ligás
Gyergyószentmiklósi Inter ottho-
nában, ahová csak néhány fiatal já-
tékossal utazott.

A marosvásárhelyi klub számára
azonban az idén a bajnokság, és
mint Kacsó Endre elnök és edző
elmondta, a bennmaradás kiharco-
lása a fontos. Ez első nézésre me-
rész célkitűzésnek tűnik, hiszen a
City’us mínusz két ponttal az
utolsó helyen áll, azonban ez a
nyolcpontos büntetés miatt, hiszen
a pályán hat pontot szerzett. A le-
bonyolítási rendszer pedig olyan,
hogy az élvonalban maradás az
alapszakaszt követően, az alsóházi
rájátszásban, egymás elleni csatá-
ban dől el.

Ha nem sikerül előbbre lépni,
akkor Jászvásár lesz a két győzele-
mig tartó sorozatban az ellenfél,
ám a City’us abban bízik, hogy
Sepsiszentgyörgyön nyerni tud az
alapszakaszban, és akkor köny-

nyebb dolga lesz, Resicabányával
mérkőzik. Mindkét esetben azon-
ban egy második esély is létezik.
Ha ebben az első körben nem biz-
tosítja a bennmaradást, a City’us-
nak arra kell összpontosítania,
hogy a szintén két győzelemig
tartó 9-10. helyek csatájában elke-
rülje a direkt kieső 10. helyet, és
akkor a 2. liga második helyén
végző csapat elleni osztályozón
még biztosíthatja a következő
idényre is az élvonalbeli szereplés
jogát. Természetesen azzal a re-
ménnyel, hogy addig működőké-
pes lesz a városi sportklub, és
rendeződnek a súlyos anyagi gon-
dok.

Való igaz, új játékosok nincse-
nek, sőt Mihai Tătar kapus is Szé-
kelyudvarhelyre távozott, ám
Kacsó Endre úgy véli, ha a keret-
ből mindenki hajlandó összefogni,
a kiesés elkerülése megvalósítható,
és nem is minden mérkőzésen,
csak a kulcsmeccseken kell tényle-
gesen teljesíteni. Az első ilyen
Sepsiszentgyörgyön, március 11-
én lesz. Addig azonban február 27-
én 18 órától Jászvásárt fogadja a
marosvásárhelyi csapat, mintegy
bemelegítésként a sorsdöntő talál-
kozók előtt.
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Nem jutott be a Dinamo 
a felsőházi rájátszásba

Elbukta az idei szezonra kijelölt célja teljesítését a Bukaresti
Dinamo. A Vasile Miriuţă irányította fővárosi alakulat szom-
baton este kikapott Giurgiun, így lemaradt a felsőházi ráját-
szásról a labdarúgó 1. ligában, mivel az alapszakasz
rangsorában mindössze a nyolcadik helyet foglalja el.

Alsóházi szereplése azt is jelenti egyben, hogy a bajnokság
végén legjobb esetben is csak hetedik lehet, ami a klub hetven-
éves történetének második leggyengébb helyezése lenne. Az
alakulat korábban kétszer, az 1971/1972-es és a 2014/2015-ös
évadban zárt ezen a pozíción. Leggyengébb szereplése a meg-
alakulása utáni időszakhoz köthető, amikor háromszor (az
1948/1949-es, az 1950-es és az 1959/1960-as idényben) fejezte
be nyolcaddikként a bajnokságot.

Szombat este a Dinamónak elég lett volna pontot szerezni
Giurgiun (a Jászvásáron egy időben zajló, Politehnica CSM –
Konstancai Viitorul találkozó a Hagi-csapat győzelmével zá-
rult, így a moldvaiaknak ugyanannyi pontjuk – 39 – volt, mint
nekik), a már biztos felsőházi résztvevő Astra otthonában, azon-
ban a bukarestieknek nem ment a játék. Olyannyira nem, hogy
helyzetig sem igen jutottak a kissé behavazott pályán, míg házi-
gazdájuk ügyesebben feltalálta magát, és két gólt szerezve meg-
nyerte a mérkőzést, alsóházi szereplésre „ítélve” vendégét.

A labdarúgó 1. liga 26. fordulójának lapzártánkig lejátszott
mérkőzéseinek eredménye: USK Craiova – Temesvári Poli
ACS 1-1, Botoşani FC – Medgyesi Gaz Metan 1-0, Astra Gi-
urgiu – Bukaresti Dinamo 2-0, Jászvásári Politehnica CSM –
Konstancai Viitorul 0-1. Eddig nem közölt eredmény a 25. for-
dulóból: Konstancai Viitorul – Botoşani FC 2-1.

Az állás: 1. Kolozsvári CFR 56 pont/25 mérkőzés, 2. FCSB
52/25, 3. Craiova 51/26, 4. Viitorul 44/26, 5. Astra 44/26, 6.
Jászvásár 39/26, 7. Botoşani 39/26, 8. Dinamo 39/26, 9. Vo-
luntari 28/25, 10. Temesvár 27/26, 11. Chiajna 25/25, 12. Sepsi
OSK 19/25, 13. Medgyes 16/26, 14. Bukaresti Juventus 11/25.

A bennmaradás reményével
folytatja a City’us

Az éllovas Ferencváros legyőzte a címvédő Honvédot

1034.

Bálint Zsombor

Szerkeszti: Farczádi Attila

Ranglista
1. Ferencváros 20 13 5 2 43-19 44
2. Videoton 20 12 5 3 43-23 41
3. Debrecen 20 9 4 7 34-25 31
4. Újpest 20 7 8 5 27-25 29
5. Honvéd 20 8 4 8 33-35 28
6. Paks 20 7 6 7 29-31 27
7. Diósgyőr 20 7 4 9 33-32 25
8. Puskás A. 20 6 6 8 26-31 24
9. Balmazújv. 20 5 7 8 26-28 22
10. Vasas 20 6 3 11 25-39 21
11. Szombathely 20 6 2 12 19-34 20
12. Mezőkövesd 20 3 8 9 20-36 17

Eredményjelző
A magyar labdarúgó NB I. 20. forduló-

jában a következő eredmények születtek:
Mezőkövesd – Puskás Akadémia 0-0,
Paks – Diósgyőr 2-1, Újpest – Szombathe-
lyi Haladás 1-0, Videoton – Vasas 2-1,
Debreceni VSC – Balmaz Kamilla Gyógy-
fürdő 0-2, Ferencváros – Budapest Hon-
véd 5-2.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 20. forduló: Ferencváros – Budapest

Honvéd 5-2 (3-1)
Budapest, Groupama Aréna, 9000 néző, vezette: Iványi.
Gólszerző: Gorriaran (23.), Böde (31., 83.), Blazic (45.), Leandro

(90.), illetve Eppel (19., 60.).
Sárga lap: Spirovski (41.), illetve Kosút (29.), Danilo (39.), Heffler

(73.), Baráth (79.)
Ferencváros: Dibusz – Pedroso, Otigba, Blazic, Botka – Leandro,

Spirovski – Gorriaran, Paintsil (75. Moutari), Varga (82. Lovren-
csics G.) – Böde (87. Lovrencsics B.).

Honvéd: Gróf – Kukoc (78. Baráth), Lovric, Kosút, Heffler – Da-
nilo (86. Ikenne-King), Gazdag, Kamber, Banó-Szabó (59. Tömös-
vári) – Eppel, Lanzafame.

A gyermekfociról 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a
Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műso-
rának meghívottja a Next Level Egyesület alel-
nöke, Karácsonyi Dezső és Hajnal Gyula, az
ASA és a román válogatott egykori futballistája,
akikkel Szucher Ervin a marosvásárhelyi után-
pótlás-nevelésről és a nemrég szervezett Hajnal-
kupáról beszélget. 

Eredményjelző
A teremlabdarúgó Románia-kupa nyolcaddöntőjében a követ-

kező eredmények születtek: Fortius Buzău – Resicabányai Munkás
6-3, Bukovina Vicov – Galaci United 3-10, Kolozsvári Clujana –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal 4-2, Jászvásári Politehnica CSM –
Székelyudvarhelyi FK 4-3, Dévai West – Temesvári Informatica 1-
10, Brassói Colţea – Dévai Autobergamo 2-6, Dunărea Călăraşi –
Csíkszeredai Imperial Wet 0-5, Gyergyószentmiklósi Inter – Ma-
rosvásárhelyi City’us 8-2.

A Kovács Pékség Kupáért játszottak, ezúttal a legkisebbek



   8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT _________________________________________________ 2018. február 26., hétfő

Kisorsolták a nyolcaddöntő 
párosításait

Gulácsi Péter csapata, a RB Leipzig a Zenittel, Kádár Tamás együt-
tese, a Dinamo Kijev pedig a Lazióval játszik a labdarúgó Európa-liga
nyolcaddöntőjében. A sorozat pénteki, nyoni sorsolásán egy slágerpá-
rosítás is kialakult: az AC Milan az Arsenallal csap majd össze, azaz a
végső győzelemre is esélyes együttesek közül az egyik már a 16 között
búcsúzik.

Európa-liga, a nyolcaddöntő párosítása (az első meccsen az elöl álló
csapatok lesznek a házigazdák): Lazio (olasz) – Dinamo Kijev (ukrán),
RB Leipzig (német) – Zenit Szentpétervár (orosz), Atlético Madrid
(spanyol) – Lokomotiv Moszkva (orosz), CSZKA Moszkva (orosz) –
Olympique Lyon (francia), Olympique Marseille (francia) – Athletic
Bilbao (spanyol), Sporting Lisszabon (portugál) – Viktoria Plzeň
(cseh), Borussia Dortmund (német) – Salzburg (osztrák), AC Milan
(olasz) – Arsenal (angol).

A nyolcaddöntő első felvonását március 8-án, a visszavágókat egy
héttel később rendezik.

A további menetrend:
* negyeddöntő: április 5. és 12. 
* elődöntő: április 26. és május 3.
* döntő: május 16., Lyon

Meghalt egy rendőr az Európa-liga
csütörtöki játéknapján

Nagyjából 200 huligán kísérte el a Szpartak Moszkvát Baszkföldre,
ahol összecsaptak a Bilbao drukkereivel. Az orosz és a baszk szurkolók
között kialakult verekedés közben a helyszínre vezényelt egyik rendőr,
az 51 éves Inocendio Alonso García szívinfarktust kapott, és hiába si-
ettek vele kórházba, nem tudták megmenteni az életét. A rendőrök leg-
alább öt embert őrizetbe vettek.

Hazai vereséggel is továbbjutott az Arsenal
Az Arsenal otthon 2-1-re kika-

pott az Östersundtól a labdarúgó
Európa-ligában a legjobb 16 közé
jutásért zajló párharc visszavágó-
ján, de 4-2-es összesítéssel így is
továbbjutott.

Az angolokhoz hasonlóan nyol-
caddöntős az AC Milan és a Bo-
russia Dortmund is, a Szpartak
Moszkva viszont hiába nyert az
Athletic Bilbao vendégeként, bú-
csúzott a sorozattól.

Európa-liga, a legjobb 16 közé
jutásért, visszavágó:

* Sporting Braga (portugál) –
Olympique Marseille (francia) 1-0
(1-0), továbbjutott: az Olympique

Marseille, 3-1-es összesítéssel
* Arsenal (angol) – Östersund

(svéd) 1-2 (0-2), továbbjutott: az
Arsenal, 4-2-vel

* AC Milan (olasz) – Ludogorec
(bolgár) 1-0 (1-0), továbbjutott: az
AC Milan, kettős győzelemmel, 4-
0-lal

* RB Salzburg (osztrák) – Real
Sociedad (spanyol) 2-1 (1-1), to-
vábbjutott: a Salzburg, 4-3-mal

* Athletic Bilbao (spanyol) –
Szpartak Moszkva (orosz) 1-2 (0-
1), továbbjutott: az Athletic Bilbao,
4-3-mal

* Atalanta (olasz) – Borussia
Dortmund (német) 1-1 (1-0), to-

vábbjutott: a Dortmund, 4-3-mal
* Lokomotiv Moszkva (orosz) –

Nice (francia) 1-0 (1-0), továbbju-
tott: Lokomotiv Moszkva, kettős
győzelemmel, 4-2-vel

* Sporting Lisszabon (portugál)
– Asztana (kazah) 3-3 (1-1), to-
vábbjutott: a Sporting Lisszabon,
6-4-gyel

* Lazio (olasz) – FCSB (román)
5-1 (3-0), továbbjutott: a Lazio, 5-
2-vel

* Viktoria Plzeň (cseh) – Parti-
zan Belgrád (szerb) 2-0 (0-0), to-
vábbjutott: a Plzeň, 3-1-gyel

* Villarreal (spanyol) – Olympique
Lyon (francia) 0-1 (0-0), továbbju-

tott: a Lyon, kettős győzelem-
mel, 4-1-gyel

* RB Leipzig (német) – Na-
poli (olasz) 0-2 (0-1), továbbju-
tott: az RB Leipzig, 3-3-mal,
idegenben szerzett több góllal

* Zenit Szentpétervár (orosz)
– Celtic Glasgow (skót) 3-0 (2-
0), továbbjutott: a Zenit, 3-1-
gyel

* Dinamo Kijev (ukrán) –
AEK Athén (görög) 0-0, tovább-
jutott: a Dinamo Kijev, 1-1-gyel,
idegenben szerzett góllal

* Atlético Madrid (spanyol) –
FC Koppenhága (dán) 1-0 (1-0),
továbbjutott: az Atlético Madrid,
kettős győzelemmel, 5-1-gyel

* CSZKA Moszkva (orosz) –
Crvena zvezda (szerb) 1-0 (1-0),
továbbjutott: a CSZKA
Moszkva, 1-0-s összesítésselEmelt fővel búcsúzott a svéd kiscsapat, az Östersund

Fred védhetetlen gólt lőtt szabadrúgásból az AS Romának

Nevetségessé tette magát a FCSB Rómában
Kiütéses vereséget

mért a Lazio a FCSB-
re a labdarúgó 
Európa-liga tizenha-
toddöntőjének vissza-
vágó mérkőzésén,
csütörtökön. Az ola-
szok játszva intézték
el a bukarestieket, és
továbbjutottak a soro-
zat következő körébe.

A párharc első ös-
szecsapásához képest
Nanit Felipe Ander-
son, Caidedót Ciro
Immobile helyettesí-
tette a házigazdák
kezdő tizenegyében,
és ez lényeges javulást
hozott minőségi szem-
pontból a római gárda
játékában. Anderson
gyakorlatilag akkor és
úgy hatolt át a buka-
restiek védelmén, amikor és aho-
gyan akart, néhány labdáját Ciro
Immobile könnyedén váltotta
gólra, ezzel pedig már az első fél-
időben eldöntötték a továbbjutás
kérdését.

Immobile a 6. percben jutott
először lehetőséghez, akkor még
hibázott; nem így a 7.-ben, amikor
Lulic bal oldali beadásából, kö-
zelről a léc alá bombázott. A
FCSB a 11. percben egyenlíthetett
volna, Man és Gnohéré kénysze-
rítője után, de nem sikerült. Pilla-
natokkal később már a másik
kapu forgott veszélyben, viszont
Felipe Anderson trükkös labdája
sem ért célt. Két perccel később
Planic szögletre mentett, a 18.-ban
Andrei Vlad Parolo elől hárított. A
19.-ben Anderson-Immobile a
labda útja, utóbbi fölé lőtt, majd
két perccel később ugyanő került
főszerepbe, akkor a FCSB kapusa
keresztezte próbálkozását. Ezután
kissé „leült” a játék, a bukarestiek
felbátorodtak, veszélyes lehetősé-
gig azonban nem, csak három
szögletig jutottak (31.). Később
Felipe Anderson léc alá tartó lab-
dáját Andrei Vlad remek érzékkel
fölé tolta, az ezután következő
szögletnél azonban tehetetlennek
bizonyult Bastosszal szemben.
Kétgólos előnye birtokában a
Lazio immár továbbjutásra állt,
mégsem kapcsolt vissza az olasz
csapat: a 43. percben Anderson

újra nevetségessé tette a FCSB
teljes védelmét, majd Immobilé-
hoz továbbított, aki Vlad balján a
hálóba gurított.

Szünet után ott folytatták, ahol
az első félidő végén abbahagy-
ták, annyi különbséggel, hogy
Anderson ezúttal nem csak az
előkészítő, de a végrehajtó szere-
pet is magára vállalta, az 51.
percben így négygólosra nőtt a
két csapat közötti különbség. A
FCSB csak ekkor merészkedett
ki az ellenfél térfelére, igaz,
Coman mindjárt gólt is szerezhe-
tett volna, lövését azonban kapu-
fára mentette Strakosha. A Lazio
ezután sem engedte ki kezéből az
irányítást, és a 71. percben ötre

növelte előnyét. Ekkor ismétel-
ten Anderson vállalta a főszere-
pet: a brazil középpályás újabb
góllabdával szolgálta ki Immobi-
lét, aki megszerezte harmadik
gólját a mérkőzésen (összesítés-
ben már 31-nél tart ebben az
idényben). Ez volt az a pont,
amikor az olaszok úgy érezhet-
ték, kiengedhetik a gőzt, a romá-
nok pedig kapva kaptak az
alkalmon, és megszerezték a be-
csületgóljukat: a bukaresti mér-
kőzéshez hasonlóan ezúttal is
Gnohéré talált be, némiképpen
szerencsével, hiszen lövését
védte Strakosha, a kipattanó
labda viszont a francia támadót
érintve a hálóban kötött ki.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Európa-liga, tizenhatoddöntő, visszavágó mérkőzés:
Lazio Róma – Bukaresti FCSB 5-1 (3-0), továbbjutott: Lazio, 5-2-
vel

Róma, olimpiai stadion, vezette: Slavko Vincic (szlovén).
Gólszerzők: Ciro Immobile (7., 43., 71.), Bastos (35.), Felipe An-

derson (51.), illetve Harlem Gnohére (82.).
Sárga lap: Basta (30.), Immobile (33.).
Lazio: Thomas Strakosha – Patric, Stefan de Vrij, Martin Caceres

(26. Bastos) – Dusan Basta, Marco Parolo, Lucas Leiva, Luis Al-
berto (67. Alessandro Murgia), Senad Lulic – Felipe Anderson (74.
Felipe Caicedo) – Ciro Immobile.

FCSB: Andrei Vlad – Romario Benzar, Valeriu Găman (61. Mihai
Bălaşa), Bogdan Planic, Junior Morais – Dragoş Nedelcu (46. Lu-
cian Filip), Filipe Teixeira – Dennis Man, Constantin Budescu, Flo-
rin Tănase (46. Florin Coman) – Harlem Gnohéré.

Bastos megszerzi a Lazio második gólját a FCSB elleni mérkőzésen, az Európa-liga tizenhatoddöntőjének
visszavágóján

Bajnokok Ligája: Gól nélküli
döntetlen Sevillában, 

győzött a Sahtar
A Sevilla hazai pályán 0-0-s dön-

tetlent játszott a Manchester United-
del, míg a Sahtar Donyeck
Harkivban győzte le 2-1-re az AS
Romát a labdarúgó Bajnokok Ligája
nyolcaddöntőjének első mérkőzé-
sén, szerdán.

A spanyolországi összecsapás
első félideje jobbára mezőnyjátékot
hozott. A Sevilla – amely eddig
sosem jutott be a legjobb nyolc közé
a BL-ben – alakított ki több helyze-
tet, és a játékrész hajrájában kétszer
is hatalmas helyzetbe került. Előbb
Steven N’Zonzi, majd Luis Muriel
fejesénél védett hatalmasat a man-
chesteriek kapusa, David de Gea.
Szünet után is a Sevilla irányított, az
angol együttes jobbára arra fordí-
totta energiáját, hogy ne kapjon gólt,
és helyzetbe is csak elvétve került.
Jose Mourinho, a vendégek portugál
vezetőedzője a hajrában cserékkel
próbálta meg felrázni csapatát, ám
az MU így is csak egy szabálytalan
gólig jutott: Romelu Lukaku hiába
lőtt a hazaiak hálójába, előtte kézzel
vette le a labdát, így a játékvezető
érvénytelenítette a találatot. A Sevil-
lának ez volt a 19. hazai BL-meccse,
de az első olyan, amelyen nem lőtt
gólt.

A másik szerdai összecsapáson a

pályaválasztó, a mérkőzését Harkiv-
ban játszó donyeckiek a mezőnyben
egyenrangú partnerei voltak az AS
Romának, ám az olaszok egy szép
összjáték végén, a mindössze 20
éves török Cengiz Ünder találatával
a 41. percben megszerezték a veze-
tést. A második félidőben tovább
emelte játéka színvonalát az ukrán
együttes, amely az 52. percben gólra
váltotta labdabirtoklási fölényét, sőt,
19 perccel később Fred nagyszerű
szabadrúgásával a vezetést is át-
vette. A hosszabbítás perceiben még
tovább növelhette volna előnyét a
római visszavágó előtt a Sahtar, ám
a vendégek Facundo Ferreyra kísér-
leténél centikkel a gólvonal előtt
menteni tudtak.

A visszavágókat március 13-án,
kedden rendezik.

Eredményjelző

Labdarúgó Bajnokok Ligája,
nyolcaddöntő, első mérkőzések:

* Sevilla (spanyol) – Man-
chester United (angol) 0-0

* Sahtar Donyeck (ukrán) –
AS Roma (olasz) 2-1 (0-1)

gólszerzők: Ferreyra (52.),
Fred (71.), illetve Ünder (41.)



Az orosz Alina Zagitova nyerte
a műkorcsolyázók női versenyét a
pjongcsangi téli olimpia pénteki
napján. A januárban Európa-bajnok
15 éves versenyző az oroszok első
aranyérmét nyerte Pjongcsangban.
Mögötte honfitársa, az elmúlt két
világbajnokságon győztes Jevge-
nyija Medvegyeva zárt második-
ként. A bronzmedált a tavaly
vb-ezüstérmes, a dél-koreai játéko-

kon csapatban aranyérmes kanadai
Kaetlyn Osmond szerezte meg.

Tóth Ivett az első csoport utolsó,
hatodik tagjaként lépett jégre. A
Carmenre előadott kűrjét remekül
kezdte, a közönség ütemes tapsa
közepette ha nem is hibátlanul, de
megugrotta a tripla Lutz, dupla 
toeloop kombinációt, majd külön a
tripla flipet is. Ezt követően vi-
szont elbizonytalanodott a 19 éves

versenyző, ugyanis elesett a tripla
Rittbergerben, majd a háromfordu-
latos Lutzban is. A hibák kissé rá-
nyomták bélyegüket a program
további részére, a forgások és a lé-
péssorok sem voltak teljesen zök-
kenőmentesek. A piros ruhát viselő
Tóth Ivett szabadkorcsolyázása
végén két ugráskombinációt is
megcsinált, majd zárásként ismét
hibázott a dupla Axelnél. A hibák
ellenére megtartotta a 23. helyét a
24 fős kűrben.

„Nagyon nehéz év van mögöt-
tem. Májustól nagy katyvasz volt,
a nyári sérülésem is jelentősen be-
folyásolta a felkészülésemet, ezért
örülök, hogy nem csak egy rövid-
programból állt számomra az olim-
pia” – mondta Tóth Ivett.

Vasárnap este hiva-
talosan véget ért a
XXIII. téli olimpia
Pjongcsangban.

Ahogy a havas ver-
senyeken, úgy ezúttal
a záróünnepségre sem
teltek meg a lelátók.
Az ötszögletű Pjong-
csangi Olimpiai Sta-
dion egyik oldala
azért maradt üresen,
hogy azt majd a bevo-
nuló sportolók foglal-
ják el, de egy másik
oldalon is számos üres
széksor volt.

Az első felvonás-
ban görkorcsolyás
táncosok szórakoztatták a publiku-
mot, majd a díszvendégek bevonu-
lását követően bevitték a stadionba
a Koreai Köztársaság lobogóját,
amelyet a nemzeti himnusz közben
felvontak. A folytatásban a geo-
mungo nevű tradicionális koreai
húros hangszer és az elektronikus
gitár hangja keveredett egymással,
amellyel azt mutatták be, hogy a
hagyományok és a modernizmus,
a Kelet és a Nyugat, a nyugalom és
a dinamika milyen jól megfér egy-
más mellett, és összhangban van
egymással.

Ezt követően bevitték a dél-ko-
reai játékokon részt vevő 92 nem-
zet zászlaját a küzdőtér közepére,
a magyar lobogót egy önkéntes
vitte, mivel a magyar csapat teljes
küldöttsége szombat éjszaka haza-
indult. A sportolók – többen érme-
ikkel a nyakukban – csak ezután
vonultak be, a dübörgő zene mel-
lett tettek egy kört, majd elfoglal-
ták a lelátó számukra fenntartott
részét. Eközben a székek fölé sze-
relt LED-lámpáktól fényárban
úszott az aréna, amelynek lelátóin
így a 92 nemzeti zászló „futott”
körbe-körbe.

A két koreai csapat ismét együtt
érkezett a stadionba, egyesek dél-
koreai, mások észak-koreai kis-
zászlót lobogtattak, de a koreai
félszigetet ábrázoló zászló is volt a
kezekben. A közönség mindenhol
nagy ovációval fogadta a hazai
küldöttséget. A végén az égben egy
fényjátéknak köszönhetően megje-
lent Szuhorang, a játékok kabalája,
amely integetéssel köszönt el a
sportolóktól, majd egy szív rajzo-
lódott ki körülötte, végül a fehér
tigris eggyé vált a vöröslő szívvel.

A műsor a vasárnapi női 30 és a
szombati férfi 50 kilométeres sífu-
tás eredményhirdetésével folytató-
dott. A ceremónián Thomas Bach
adta át az érmeket, így a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság (NOB) el-
nöke akaszthatta a norvég Marit
Björgen nyakába azt az aranyat,
amellyel minden idők legeredmé-
nyesebb téli olimpikonja lett a
maga nyolc arany-, négy ezüst- és
három bronzmedáljával. A német
sportvezető néhány mondatot is a
fülébe mondott. Ezt követően üd-
vözölték a NOB sportolói bizottsá-
gába választott két új tagot, akik
egy-egy virágcsokorral köszöntöt-
tek négy kiválasztott önkéntest a
társaikkal együtt végzett lelkiisme-
retes munkájukért. Az egyik egy
selfie-t is készített hatukról.

A dél-koreai popzene egyik
sztárja, CL extravagáns megjele-
nésű minikoncertje után kezdődött
a hivatalos rész: a görög lobogó
felvonása, valamint a görög és az
olimpiai himnusz után Pjongcsang
polgármestere átnyújtotta a levont
ötkarikás zászlót Thomas Bach-
nak, majd a NOB-elnök tovább-
adta azt Peking első emberének.
Ezt követően nyolcperces műsor-
ban bemutatkozott a kínai főváros,
a 2022-es téli játékok házigazdája.

A házigazdák részéről elsőként
Li Hi Pom, a szervezőbizottság el-
nöke búcsúzott saját nyelvén.
„Amellett, hogy megküzdöttetek a
versenyeken, megértettétek, mit is
jelentenek az olyan olimpiai érté-
kek, mint a kiválóság, barátság,
tisztelet. Bajnokok vagytok” –
mondta a sportvezető, aki külön ki-
emelte a dél- és észak-koreai spor-
tolókat, akik „együtt építettek
barátságokat, megmutatták, hogy

az olimpiának a sporton túlmutató
ereje van”. „Őszintén remélem, és
kívánom a gyermekeinknek, uno-
káinknak, ükunokáinknak, hogy
egy napon úgy tekintsünk vissza
erre a rövid időszakra, mint ami
sorsdöntő volt a koreai béke meg-
teremtésében” – fogalmazott Li Hi
Pom.

Ezután Thomas Bach lépett a
mikrofon elé. „Kedves sportolók,
ti a bizakodás nagykövetei vagy-
tok. Köszönöm, hogy ezt megoszt-
játok velünk. Köszönöm, hogy
felveszitek a versenyt, és hogy a
fair play szabályai szerint játszo-
tok” – mondta a NOB elnöke.

Bach végül minden kontinens,
valamint a soron következő játé-
kok házigazdáinak egy-egy sporto-
lójával: a dél-koreai szkeletonos
Jun Szung Binnel, az észak-koreai
műkorcsolyázó Riom Te Okkal, a
gyorskorcsolyázó japán Kodaira
Naóval, a kínai hódeszkás Liu
Csia-jüvel, a sílövészetben három
aranyat szerzett francia Martin 
Fourcade-dal, az amerikai alpesi
síző Lindsey Vonnal, a nigériai bo-
bossal, Seun Adigunnal, valamint
a tongai sífutó Pita Taufatofuával
közösen nyilvánított köszönetet a
házigazdáknak, és természetesen a
közös fotó sem maradhatott el.
Bach ezt követően befejezettnek
nyilvánította a XXIII. téli olimpiát.

Az EXO nevű dél-koreai fiú-
banda előadása, majd Pjongcsang
legszebb, legemlékezetesebb pilla-
natainak felidézése után az olim-
piai stadion kandeláberében
kialudt a láng. Az olimpia hivata-
losan ekkor zárult, ám az ünnepség
még egy darabig folytatódott töb-
bek között egy lemezlovas zenéjé-
vel és színpompás tűzijátékkal.
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Tóth Ivett bemutatja kűrjét a női műkorcsolyázók versenyében a pjongcsangi téli olimpián 
a Kangnung Jégcsarnokban 2018. február 23-án. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

A pjongcsangi téli olimpia záróünnepsége az olimpiai stadionban 2018. február 25-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Véget ért a téli olimpia

Zagitova a jégkirálynő, Tóth Ivett a 23.

Éremtáblázat
A vasárnap zárult pjongcsangi téli olimpián 15 sportág 102 verseny-

számában avattak győztest, az éremtáblázat élén Norvégia zárt, a magya-
rok egy arannyal holtversenyben a 21. helyen végeztek. A lista második
helyén a németek, a harmadikon a kanadaiak végeztek. Romániát nem
jegyzik a rangsorban, mivel sportolói nem szereztek érmet.

Magyarország a magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó elsősé-
gével téli ötkarikás játékokon története első, összességében 177. olimpiai
aranyérmét szerezte, egyúttal 38 év után nyert újra medált téli olimpián.

A pjongcsangi téli olimpia éremtáblázata (arany/ezüst/bronz): 1. Nor-
végia 14/14/11, 2. Németország 14/10/7, 3. Kanada 11/8/10, 4. Egyesült
Államok 9/8/6, 5. Hollandia 8/6/6, 6. Svédország 7/6/1, 7. Koreai Köz-
társaság 5/8/4, 8. Svájc 5/6/4, 9. Franciaország 5/4/6, 10. Ausztria 5/3/6,
11. Japán 4/5/4, 12. Olaszország 3/2/5, 13. OAR 2/6/9, 14. Csehország
2/2/3, 15. Fehéroroszország 2/1/0, 16. Kína 1/6/2, 17. Szlovákia 1/2/0,
18. Finnország 1/1/4, 19. Nagy-Britannia 1/0/4, 20. Lengyelország 1/0/1,
21. MAGYARORSZÁG 1/0/0, 22. Ukrajna 1/0/0, 23. Ausztrália 0/2/1,
24. Szlovénia 0/1/1, 25. Belgium 0/1/1, 26. Spanyolország 0/0/2, 27. Új-
Zéland 0/0/2, 28. Kazahsztán 0/0/1, 29. Lettország 0/0/1, 30. Liechtenstein
0/0/1.

Oroszországból „Olimpiai Sportoló Oroszországból” (OAR) megne-
vezéssel vehettek részt a játékokon sportolók, miután a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság államilag támogatott, rendszerszintű doppingolás miatt
december elején felfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottságot.

A női sífutók 10 kilométeres szabadstílusú versenyében két bronzérmes,
a férfibobosoknál a kettesek viadalában két arany-, a négyeseknél pedig
két ezüstérmes volt.

Aranyérmesek

A pjongcsangi téli olimpia szerdai versenynapjának győztesei:
* alpesi sí, női lesiklás: Sofia Goggia (Olaszország)
* síakrobatika, férfikrossz: Brady Leman (Kanada)
* sífutás, női szabadstílusú csapatsprint: Kikkan Randall, Jessica Dig-

gins (Egyesült Államok); férfi szabadstílusú csapatsprint: Martin Johnsrud
Sundby, Johannes Hösflot Kläbo (Norvégia)

* gyorskorcsolya, férfi csapatüldözéses verseny: Norvégia (Havard
Bökko, Sindre Henriksen, Simen Spieler Nilsen, Sverre Lunde Pedersen);
női csapatüldözéses verseny: Japán (Takagi Miho, Szato Ajano, Takagi
Nana, Kikucsi Ajaka)

* bob, női kettes: Mariama Jamanka, Lisa Buckwitz (Németország)
A csütörtöki győztesek:
* alpesi sí, férfiműlesiklás: Andre Myhrer (Svédország); női kombiná-

ció: Michelle Gisin (Svájc)
* síakrobatika, férfifélcső: David Wise (Egyesült Államok)
* hódeszka, női big air: Anna Gasser (Ausztria)
* jégkorong, nők: Egyesült Államok
* északi összetett, csapat: Németország (Vinzenz Geiger, Fabian Ri-

essle, Eric Frenzel, Johannes Rydzek)
* rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 500 m: Vu Ta-csing (Kína); női

1000 m: Suzanne Schulting (Hollandia); 5000 m váltó: MAGYAROR-
SZÁG (BURJÁN CSABA, KNOCH VIKTOR, LIU SHAOANG, LIU
SHAOLIN SÁNDOR)

* sílövészet, 4x6 km női váltó: Fehéroroszország (Nagyezsda Skardino,
Irina Krjuko, Dzinara Alimebkova, Darja Domracseva)

A pénteki győztesek:
* műkorcsolya, női: Alina Zagitova (Olimpiai Sportoló Oroszországból)
* síakrobatika, női krossz: Kelsey Serwa (Kanada)
* gyorskorcsolya, férfi 1000 m: Kjeld Nuis (Hollandia)
* sílövészet, 4x7,5 km férfiváltó: Svédország (Peppe Femling, Jesper

Nelin, Sebastian Samuelsson, Fredrik Lindström)
A szombati győztesek
* hódeszka, férfi big air: Sebastien Toutant (Kanada); női párhuzamos

óriás-műlesiklás: Ester Ledecka (Csehország); férfi párhuzamos óriás-
műlesiklás: Nevin Galmarini (Svájc)

* alpesi sí, csapatverseny: Svájc (Denise Feierabend, Wendy Holdener,
Luca Aerni, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern)

* sífutás, férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km: Iivo Niskanen
(Finnország)

* gyorskorcsolya, női tömegrajtos verseny: Takagi Nana (Japán); férfi
tömegrajtos verseny: Li Szung Hun (Koreai Köztársaság) 

* curling, férfiak: Egyesült Államok (John Shuster, Tyler George, Matt
Hamilton, John Landsteiner, tartalék: Joe Polo)

A vasárnapi győztesek
* curling, nők: Svédország (Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes

Knochenhauer, Sofia Mabergs, tartalék: Jennie Wahlin)
* bob, férfi négyes: Németország (Francesco Friedrich, Candy Bauer,

Martin Grothkopp, Thorsten Margis) 
* jégkorong, férfiak: Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR)
* sífutás, nők, tömegrajtos, klasszikus stílusú 30 km: Marit Björgen

(Norvégia)

A győztes magyar válogatott tagjai, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor és Burján
Csaba (b-j) a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres váltóversenyének ünnepélyes
éremátadásán a pjongcsangi téli olimpián a Medals Plazában 2018. február 23-án. Ez Magyar-
ország történetének első téli olimpiai elsősége, és 1980 óta az első dobogós helyezése. 
MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Eredményjelző
Műkorcsolya, nők, olimpiai

bajnok: Alina Zagitova (Olim-
piai Sportolók Oroszországból)
239,57 pont

2. Jevgenyija Medvegyeva
(Olimpiai Sportolók Oroszor-
szágból) 238,26

3. Kaetlyn Osmond (Ka-
nada) 231,02

...23. Tóth Ivett 150,43



Néhány napja Magyarorszá-
gon találkoztak azok az isko-
lák és szervezetek, amelyek
egy környezeti okatatási se-
gédanyag kidolgozásában
vesznek részt. Ezúttal a ta-
pasztalatokat is megosztották
egymással, körvonalazódott
az anyag, és közben tanáro-
kat képeztek ezek használa-
tára.

A Vissza a természetbe (Back to
Nature) című környezetvédelmi
projekt keretében olyan módszer-
tani segédanyag összeállításán dol-
goznak három ország szakemberei
és pedagógusai, amit pedagógusok
fognak használni, hogy a könyezeti
nevelést, fenntarthatóságot köze-
lebb vigyék a gyerekekhez. Ebben
több partnerintézmény dolgozik:
Szlovéniából a Maribori Egyetem
és a lendvai Kéttannyelvű Általános
Iskola, Magyarországról a nagyka-
nizsai Zrínyi-Bolyai Általános Is-
kola és az IMRO-DDKK Nonprofit
Kft., hazánkból a marosvásárhelyi
Fókusz Öko Központ és a nyárád-
gálfalvi Szentiváni Mihály Általá-

nos Iskola. A partnerek néhány
napja Magyarországon találkoztak,
ahol továbbképzőt szerveztek taná-
rok számára, minden partneriskola
3-3 pedagógust jelölhetett, valamint
egy képző személyt – tudtuk meg
Gáspár Ildikótól, a gálfalvi iskola
igazgatójától, aki képzőként volt

jelen, míg Tamás Csilla, Ábrahám
Irénke és Aszalos Lóránt Árpád pe-
dagógusok a képzésben vettek
részt.
Öt napon át ismerkedtek 
az anyaggal

Első nap a környezeti nevelés fo-
galmával, céljával, jellemzőivel is-

merkedtek a résztvevők, második
napon a fenntarthatósággal. A két
nap elméleti anyagát a partnerintéz-
mények, szervezetek készítették
elő, hogy bárki érdeklődő fogalmat
alkothasson ezekről. A harmadik
nap jó példákkal ismerkedtek, ame-
lyeket együtt gyűjtött a három is-
kola, és amelyek becsempészhetők
a tananyagba, élvezetesebbé teszik
a tanórát, és több tantárgyba is kör-
nyezeti ismeretet vihetnek be. A pe-

dagógusok is tapasztalati
úton sajátíthatták el most
azokat, így jobban rögzí-
tették, és nagyobb való-
színűséggel fogják
használni a tanórákon. 

A negyedik és ötödik
napon a három iskola
egy-egy képzője (Gáspár
Ildikó mellett a nagyka-
nizsai Belákné Szarka
Brigitta és a muravidéki
Simonka Zita) bemutatta
a pedagógusoknak azokat
a lecketerveket, amelyek
a tananyag keretében ké-
szültek. A lecketervek
négy témakör köré cso-
portosulnak: a minden-
napi élet aspektusai a
beépített környezetben
(itt az újrahasznosítás,
ökoház, helyi környezet

bemutatásával foglalkoztak), az
egészséges életmód emberközpontú
megközelítése (táplálkozás, lelki
egészség, mozgás), biodiverzitás az
emberi környezetben (medve,
méhek, virágok), környezeti neve-
lés globális szempontok alapján (itt
egy-egy környezeti világnapon
szervezhető tevékenységeket, játé-
kokat dolgoztak fel).
Egymástól is sokat tanultak

Az elméleti kérdéseket, módsze-
reket, lecketerveket tartalmazó tan-
anyag egy kis kézikönyv
formájában lesz elérhető, ez már a
program internetes oldalán március-
tól lapozgatható lesz, de még javít-
gatják, hisz októberig kell
elkészüljön. Augusztusban a három
partneriskola 15-15 diákkal és a
képzésen részt vevő 3-3 pedagógus-
sal a nyárádmenti Kisadorjánban
fog táborozni, ahol „élesben” is ki-
próbálhatják a tananyagot.

„Jó volt együtt dolgozni egy
héten keresztül, még ha fárasztó is
volt, kölcsönösen megismerhettük
egymás módszereit, betekintést
nyertünk más országok tanterveibe,
mások tapasztalataiba, új ötleteket
szereztünk arról, hogyan kell dol-
gozni, hogy sikeresebb, minőségibb
és főleg élményszerűbb legyen az
oktatás” – összegezte a képzést
Gáspár Ildikó.

ADÁSVÉTEL

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (6216)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (7031)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (7031)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-
831. (7039) 

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatorna-
javítás. Nyugdíjasoknak 30% ked-
vezmény. Tel. 0740-651-354. (6857)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatorna-
javítás. Nyugdíjasoknak 30% ked-
vezmény. Tel. 0721-156-971. (6855)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, festést,
szigetelést, gipszkartonozást, padló- és
falicsempe-lerakást. Komolyságot
várunk el és ajánlunk. Tel. 0751-471-965.
(6940)

KÉTÉVES kislányom mellé dadust
keresek. Tel. 0757-884-231. (7075)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága gyerme-
künkre, SZÁSZ BERNÁTRA, aki
már 16 éve nincs közöttünk.
„Az élet nagy megpróbáltatás.
Az ember tervez, küzd,
aztán jön egy pillanat, 
s minden csak álom marad!
Mint fénylő napsugár,
beragyogtad életünk egét, 
s mint a villám, 
úgy mentél el egy szomorú
estén.”
Emléke legyen áldott! 
Mindig szeretettel emlékezünk és
gondolunk rá. Szerettei. (1631)

Fájó szívvel emlékezünk február
26-án a cserefalvi id. FERENCZI
JULIANNÁRA halálának 12. év-
fordulóján. Nyugodjon békében!
Emlékét őrzik szerettei: gyerme-
kei, unokái és azok családja.
(6977)

Fájó szívvel emlékezünk halálá-
nak első évfordulóján február 26-
ára, amikor a szeretett feleség,
édesanya, nagymama, testvér,
DÉNES GABRIELLA szül. Nagy
szerető szíve megszűnt dobogni.
Emlékét őrzi férje, Gyula, lányai:
Gabriella és Katalin. (7065)

Fájó szívvel emlékezünk február
26-án a nyárádköszvényesi szü-
letésű SZILÁGYI MARGITRA
szül. Cseresznyés halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (7083)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel búcsúzunk 
özv. MÁTHÉ ROZÁLIÁTÓL 

a szeretett édesanyától, anyós-
tól, nagymamától, dédmamától,
aki életének 99., özvegységé-
nek 17. évében itthagyott ben-
nünket. Földi maradványait
február 26-án, hétfőn 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
római katolikus temetőben.

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett gyermek, férj,
édesapa, testvér, nagyapa,
rokon, jó szomszéd és barát, a
Prodcomplex volt dolgozója, a
marosvásárhelyi 

VAJDA LAJOS 
életének 71. évében február 22-
én súlyos szenvedés után meg-
pihent. Utolsó útjára február
26-án, hétfőn 14 órakor kísérjük
a marosvásárhelyi református
temetőben. 
Búcsúzik tőle édesanyja, fele-
sége, leányai, unokája, test-
vére, sógora, közeli és távoli
rokonai. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (7066-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Kedves Éva és Géza! Fogadjátok
őszinte részvétem szeretett 
özv. MÁTHÉ ROZÁLIA elhunyta
alkalmából. Zrínyi Gábor. (-I)
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Fájó szívvel emlékezünk drága 
Édesanyánkra, CSIFÓ (szül. Bálint)
KATALINRA. Már 22 éve, hogy egy
nagyon hideg februári napon ittha-
gyott bennünket. Az űrt semmi nem
tudja betölteni, nem szűnik meg hi-
ányozni. Drága Édesanyánk, sosem
feledünk el. 
Berekméri Ágnes és Berekméri 
István. (-I)

Öt fárasztó, de eredményes napon vannak túl.              Fotó: facebook.com/Erasmus+: Back to Nature

ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív
ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek magas szintű kiszolgálása.
Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román
nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat
várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy hívj minket a kö-
vetkező telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)

ALKALMAZUNK autogén és plazmavágáshoz értő MUNKÁST,
valamint általános ESZTERGÁLYOST. Kedvező fizetés. Tel. 0745-
199-860, 0745-859-090. (19846-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁN-
CÉG NEHÉZGÉPSZERELŐT (hegesztésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent), GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint 
TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az 
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra
várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(19873-I)

NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR sürgősen alkalmaz TARGONCA-
KEZELŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk. Tel. 0724-989-092, 0720-
071-432. (19851)

KFT. faanyagraktárba MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860.
(sz.)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)

TÁPGYÁRTÁSSAL, VALAMINT SZÁRNYASTENYÉSZ-
TÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG munkatársakat keres: RAKODÓ-
MUNKÁST, ELÁRUSÍTÓT és RAKTÁROST. Tel. 0725-578-030.
(sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a szá-
mítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Ér-
deklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Gligor Róbert László

Célegyenesben a projekt
Elkészült az oktatási segédanyag
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KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől,
sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után;
András Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és üzleti élete; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János
Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés:
mp.)

A KIS-KÜKÜLLŐ MENTI SZŐLÉSZETI
TÁRSULÁS és BORLOVAGREND

2018. február 28. és március 3. között
tartja a XXII. nemzetközi borversenyt.

Helyszín: Romantik vendéglő.
Program: 

– február 28-án 10-16 óra között: borminták begyűjtése
– március 1-jén: a borok besorolása
– március 2-án: a borok bírálata
– március 3-án: a borok értékelése, díjazása és közös ebéd 10.30 órá-

tól.

Egy borminta három 0,7 l-es palack bor. A palackokat felcímkézve kell
beküldeni, a címkén fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját és az évjáratot.
Egy minta benevezési díja 15 lej.

Az ebédjegyeket a vendéglő recepcióján lehet kifizetni,  65 lej. Zenél
a csávási zenekar.

Bővebb információ a 0722-148-210-es és a 0723-227-369-es telefon-
számon kapható.

MAROS MEGYEI TANÁCS
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT-
KIVITELEZÉSI IGAZGATÓSÁG

KÖZLEMÉNY
Az érdekelt gazdasági szereplők figyelmébe

A Maros Megyei Tanács közzétette az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben (SEAP) a maroskereszt-
úri válogató-, komposztáló- és átrakóállomásnak a
működtetésére kiírt koncessziós pályázatra vonat-
kozó 2967/09.02.2018. sz. hirdetést.

A válogató-, komposztáló-, átrakóállomást a Maros
Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer
(Maros megyei SMIDS) elnevezésű projekt kereté-
ben valósították meg, európai uniós strukturális
alapokból, a Környezetvédelmi Ágazati Operatív
Program keretében nyert finanszírozásból.



Országos sporttáncbajnokság, 
marosvásárhelyi sportcsarnok, 

március 2–4. 
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