
Ilyenkor tavasszal a téli álmából felébredt medve igyekszik
pótolni az elhasznált kalóriát, így gyakrabban tűnhet fel
olyan helyen, ahol könnyebben szerezhet élelmet. Emiatt is
az utóbbi időben egyre többen jelzik, hogy megjelent a
medve lakott területen. Március végén, április elején több
bejelentés is érkezett a prefektúrára, ezért a főispáni hivatal
összehívta a vadkárokkal foglalkozó bizottságot, amelynek
képviselői a megye több településén öt találkozót tartottak.
Ezekről számolt be lapunknak Nagy Zsigmond alprefektus. 

Nagy Zsigmond elmondta, az utóbbi időben gyakoribbá váltak a med-
vetámadások és a medvekárról érkező bejelentések Maros megyében.
Két kivétellel, amikor esztenára és egy emberre támadt a medve, az idén
nem okozott különösebb gondot a nagyvad, azonban szinte naponta ér-
tesítik a prefektúrát, hogy felbukkan lakott településen. Tavaly, amikor
alprefektusként főispáni feladatokat látott el, Nagy Zsigmond kibocsá-
totta a 2018/180-as prefektusi rendelkezést, amivel létrehozott egy, a
vadkárokat menedzselő munkacsoportot, amelyet az alprefektus koordi-
nál. Ebbe azok az intézmények képviselői kerültek be, amelyeknek va-
lamilyen szinten közük van a vadkárokhoz, ezek megelőzéséhez. 

A matematika 
boszorkány-
konyhájában
„Az ember akkor ember, ha az összes
választási lehetőségei közül mindig a
legnehezebbet választja” – hangzott el
a Bolyai János-idézet a XXVIII. Nem-
zetközi Magyar Matematikaverseny
záróünnepségén.
____________5.
Idénynyit(ogat)ó
Szováta környékén
A meleg áprilisi napokra és a hónap
végi minivakációra való tekintettel
Szováta környékén is megnyitották ka-
puikat-ajtaikat a turistaváró létesítmé-
nyek, bár egyesek csak ideiglenesen.
____________6.
Bravúr 
a jégkorong-vb-n
Hatalmas bravúrt hajtott végre Romá-
nia jégkorong-válogatottja a tallinni
1/B divíziós világbajnokságon. A 22
fős keretből 15 székelyföldi nevelésű
játékost kiállító csapat úgy nyerte meg
a csoportot, hogy a bennmaradás cél-
kitűzésével utazott Észtországba.
____________9.

Időrablók
Az E60-as európai út egyik csapdája és szégyene a marosludasi

vasúti átjáró. Miközben a többit kiküszöbölték, a mezőségi vonat át-
haladását biztosító átjáró az útfelülethez képest magasan kiálló sín-
párjával megmaradt, a tájékozatlan gépkocsivezetők nagy
bosszúságára. Aki éjszaka, rossz látási viszonyok közepette nagyobb
sebességgel hajtott rá a sínekre, úgy megdobták a járművét, hogy
könnyen baleset történhetett. Amikor pedig láthatatlan okok miatt
hosszan tartották lezárva a sorompót, a késés miatt nemegyszer ér-
telmét veszítette a Kolozsvár vagy a határ felé tartó út. Ha történe-
tesen a szentpáli felüljárót is éppen foldozták, ami az útjavítók
kedvenc és végtelennek tűnő foglalatossága ellenére ma is kriminális
minőségű, és csak az egyik sávon engedték a forgalmat, majd a lát-
hatatlan okok miatt hosszú percekig leengedett ludasi sorompónál is
betartottak neki, búcsút inthetett például a Kolozsvárról felszálló re-
pülőnek, és azzal együtt a sürgős szolgálati útnak vagy a nem olcsó
üdülésnek. Volt olyan ismerősöm, aki a saját műtétjét késte le a ko-
lozsvári onkológiai kórházban, és csak hónapokkal később kapott
újabb időpontot. Hosszan lehetne sorolni a bosszúságokat, amelyek-
nek a jelek szerint ma sincs vége. Legalábbis május 4-én, szombaton
délelőtt alaposan kimérgelődhette magát a Marosvásárhely és Ko-
lozsvár közötti úton haladó vezető. A délelőtti órákban a Kutyfalvától
Ludasig, és ellenkező irányból a Kecétől Ludasig tartó útszakaszon

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)

2019. május 6., hétfő 
LXXI. évfolyam 
100. (20181.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Bodolai Gyöngyi 

Vajda György 

Fotó: Domokos Csaba

Még mindig nincs elfogadható megoldás ellene 

Gyakoribb a medvelátogatás



Nagypénteken, április 19-én átadták az ősterme-
lőknek, a kiskereskedőknek és a vásárlóknak a
dicsőszentmártoni korszerűsített napipiacot. A
zöldség- és élelmiszerpiac felújítását helyi költ-
ségvetésből valósították meg, és 380.000 euróba
került. 

Tavaly júliusban zárták be a régi zöldségpiacot, és azt
követően, augusztusban kezdődtek a felújítási munkálatok.
Az asztalfoglalásért az idén havonta kell fizetni, jövőtől
azonban egész évre előre ki lehet bérelni azokat.

Sorin Megheşan polgármester megkeresésünkre el-
mondta, hogy a különböző termékeket árusító asztalok
színe különböző – sárga, zöld, kék stb. –, így többek között
a tejtermékek és méz árusítására szolgáló asztalok sárgák,
a zöldségeket és a virágokat zöld  asztaloknál árusítják. A
korszerű megvilágítással, áramelosztókkal felszerelt érté-

kesítési felületen szükség szerint az igénylők saját hűtőbe-
rendezéseket is működtethetnek. A piac területén tizenhat
megfigyelőkamera révén felügyeli a biztonságot a helyi pi-
acigazgatóság és a helyi rendőrség. A férfi és női, illetve a
fogyatékkal élők számára kialakított mosdókban pedig már
az utolsó simításokat végzik.

A több mint ötvenéves piac felújítását régóta tervezték.
Teljesen lebontották a régi létesítményt annak érdekében,
hogy a szennyvízhálózatot is felújítsák, új mellékhelyi-
ségeket, mosdókat, szellőztetőberendezést alakítsanak
ki. 

Az önkormányzat saját költségvetéséből készülő napi-
piac munkálatai során új csatorna- és villanyhálózatot sze-
reltek, teljes tetőzetet, részleges oldalfalakat építettek.  

A 228 új típusú, modern piaci asztalban az őstermelők
és a kiskereskedők biztonságosan tárolhatják másnapig az
aznap nem értékesített árut. 

Az új napipiacot az Adi Comfort Instal Kft. tervezte és
az Inter Invest Grup Kft.  kivitelezte. 

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

6., hétfő
A Nap kel 

6 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 37 perckor. 
Az év 126. napja, 
hátravan 239 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

14, 5, 11, 25, 18 + 18 NOROC PLUS: 1 8 9 1 1 0

15, 8, 21, 35, 17, 33 SUPER NOROC: 1 8 0 9 7 8

42, 28, 13, 6, 19, 48 NOROC: 5 9 7 8 5 3 8

Jogi tanácsadás
Május 8-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám),
a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizető-
inknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük,
hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

A Különjárat Szászrégenben
Május 8-án, szerdán délután 6 órától a szászrégeni DIO
Házban bemutatják Székely Szabó Zoltán Különjárat című
műsorát a Kemény János Művelődési Társaság szervezé-
sében. Fellép a marosvásárhelyi Cantuale kórus.

Tánc a hídon át
Jótékonysági előadásra kerül sor  a HIFA-Románia Egye-
sület szervezésében május 8-án 18 órától a Maros Mű-
vészegyüttes  kövesdombi előadótermében Tánc a hídon
át címmel. Az előadás célja az egyesület terveinek – a nap-
pali foglalkoztató központ, a Hifa-park projekt, szociális,
kulturális, szabadidős tevékenységek – anyagi támoga-
tása. Közreműködik a BB Dance vegyes tánccsoport, a
Dance Art Sportklub táncosai, partner a Dance Art és a
Maros Művészegyüttes.

Közeledik az országos felmérés
A második osztályosok országos felmérése május 7–10.
között zajlik, a magyar tagozatos diákok 7-én, kedden
anyanyelvi írásképességüket, 8-án, szerdán olvasni tudá-
sukat bizonyíthatják, 9-én matematikai ismereteikről, 10-
én románnyelv-tudásukról adhatnak számot. A
negyedikesek május 14-én román nyelvből, 15-én mate-
matikából, 16-án anyanyelvből méretnek meg. A hatodiko-
sok május 22-én a Nyelv és kommunikáció, 23-án a
Matematika és természettudományok című multidiszcipli-
náris felmérőt írják meg. Mint ismeretes, a felmérőkön
szerzett pontszám tájékoztató jellegű, és nem kerül be az
osztálynaplóba.

Súlyos közúti baleset
Május 2-án éjfél körül Fehéregyháza külterületén egy ma-
rosvásárhelyi illetőségű, 48 éves gépkocsivezető egy éles
kanyarban elvesztette uralmát a jármű fölött, átsodródott
az ellentétes sávra, és frontálisan ütközött egy 65 éves ko-
lozsvári sofőr által vezetett haszonjárművel. A balesetben
a 48 éves gépkocsivezető súlyos sérüléseket szenvedett.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Hajtási nélkül balesetezett
Ugyancsak május 2-án 12 óra körül a mezőbándi rend-
őrőrs munkatársait riasztották egy Marosszentkirályon tör-
tént közúti balesethez, amelyben a járművek rongálódtak
meg. A helyszínelés során kiderült, hogy egyik sofőr, a ma-
rosszentkirályi 19 éves fiatal nem rendelkezik hajtási en-
gedéllyel. Az ügyben vizsgálatot indítottak hajtási
jogosítvány nélküli vezetés bűntettének vádjával.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 
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Esős idő

Hőmérséklet:
max. 160C
min. 60C

Megyei hírek

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Hogyan tovább, 
erdélyi magyar oktatás? 

Ezzel a címmel szervez konferenciát az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács Marosvásárhelyen május 10-én a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem koronkai
épületében. A konferencia célja egy problématérkép
összeállítása az erdélyi magyar közép- és felsőoktatás-
ról. Az eseményen oktatási szakemberekkel, a terület
szakpolitikai képviselőivel, az e téren tevékenykedők
részvételével járják körül a témába vágó időszerű kér-
déseket, s közös megoldási javaslatokat fogalmaznak
meg. A részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött, amit
a titkarsag@emnt.org címen lehet megtenni május 6-án
17 óráig. 

Zeng a lélek – népdaltanulás
A Világló Egyesület Zeng a lélek címmel vár közös
éneklésre mindenkit, aki meg szeretne ismerkedni a
magyar népdal táji jellegzetességeivel vagy egyszerűen

csak dalolni szeretne. A foglalkozás hat alkalmat ölel fel,
az első három együttléten mezőségi népdalokat tanul-
nak, a következő hárman széki énekekkel gazdagodnak
a jelenlevők. Az első találkozóra május 8-án, szerdán
19.30 órakor kerül sor Marosvásárhelyen, a Bolyai utca
11. szám alatt. Foglalkozásvezető: Molnár Rozália. Je-
lentkezni Virginás-Tar Emesénél lehet a virginase-
mese@yahoo.com e-mail-címen vagy messengeren,
jelentkezési határidő május 6. 

Haragos Zoltán-fotókiállítás
A marosvásárhelyi  Marx József Fotóklub keretében
május 9-én 18 órakor  a marosvásárhelyi vár Szűcsök
bástyájában megnyilik Haragos Zoltán egyéni fotókiállí-
tása 70 év a fotográfia szolgálatában címmel.

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket.
A játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként
kerül sor 17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások szá-
mára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: Marosvásárhely, Studium Prospero Kulturá-
lis Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő
szükséges.

RENDEZVÉNYEK

Megfigyelőkamerákkal őrzött területen
Korszerű napipiac Dicsőszentmártonban

Erény-e a fiatalság a politikában? 
Mit szeretnének a fiatalok a politikában? Mi motiválja

őket, és mennyire kapnak valós esélyt arra, hogy bebizo-
nyítsák: nem csak a márciusi ifjak írhattak történelmet? A

Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke és alelnöke,
Birtalan István és Frunda Csenge válaszol e kérdésekre az
Erdély TV Zebra című műsorában hétfőn 20 órától. 

Szer Pálosy Piroska



Rossz idő lesz szerdáig
Felhőszakadásra, szélviharra, jégesőre és lehűlésre
vonatkozó figyelmeztetést adott ki tegnap délután az
Országos Meteorológiai Szolgálat, amely szerda reg-
gelig érvényes. A meteorológusok szerint a jelzett
időszakban az ország legnagyobb részében fokozott
lesz a légköri instabilitás, ami felhőszakadásokat,
gyakori villámlásokat, szélviharokat és jégesőt ered-
ményez. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja
a 15-25 litert négyzetméterenként, illetve elszigetel-
ten a 40-60 litert. Hétfőn az idő fokozottan lehűl az
ország nyugati és északi részében, kedden pedig az
egész ország területén, figyelmeztetnek még a me-
teorológusok. (Agerpres)

Ittasan vezető rendőröket 
füleltek le

Két ittasan vezető rendőrt kaptak el a bukaresti köz-
lekedési rendőrök a fővárosban péntek este tartott el-
lenőrzések nyomán, tájékoztatott szombaton a
főváros rendőr-főkapitánysága. Mindkettejüknek be-
vonták a jogosítványát, egyiküket megbírságolták,
míg a másik ellen, aki a bukaresti főparancsnokságon
dolgozik, bűnvádi eljárást is indítottak, derül ki a rend-
őrségi tájékoztatóból. A pénzbírsággal sújtott rendőr
ellen fegyelmi eljárást indítanak, mutat még rá az or-
szágos rendőr-főkapitányság. (Agerpres)

Uniós csúcsot tartanak 
az EP-választások után

Az Európai Unió tagországainak vezetői május 28-
án, két nappal az európai parlamenti választásokat
követően, csúcsértekezleten vitathatják meg a sza-
vazás eredményét, továbbá azt, hogy ki lehet az Eu-
rópai Bizottság elnöke a következő öt évben. Uniós
források pénteki tájékoztatása szerint a csúcstalálko-
zót várhatóan Brüsszelben tartják majd. Donald Tusk,
az Európai Tanács elnöke május 9-én, a tagországok
állam-, illetve kormányfőinek a Nagyszebenbe terve-
zett rendkívüli csúcsértekezletén jelentheti be a kö-
vetkező találkozót – közölték az idézett források.
(MTI)

Egyeztetett Trump és Putyin
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz
elnök egy lehetséges új nukleáris egyezményről is
egyeztetett telefonon – jelentette be Sarah Huckabee
Sanders, a Fehér Ház szóvivője. A szóvivő szerint a
két elnök több mint egy órán keresztül tárgyalt egy-
mással telefonon. Megvitatták, hogy vagy új nukleáris
egyezményt kötnek, de az már Kína bevonásával há-
romoldalú megállapodás lenne, vagy a még meglevő
amerikai–orosz stratégiai szerződést hosszabbítják
meg. Sarah Huckabee Sanders elmondta azt is az új-
ságíróknak: a megbeszélésen a nukleáris egyez-
mény lehetősége mellett Donald Trump és Vlagyimir
Putyin megvitatta a venezuelai helyzetet és Észak-
Korea atomfegyver-mentesítésének ügyét. A szóvivő
tájékoztatása után pár perccel Donald Trump Twitter-
bejegyzésben „nagyon jó” és „gyümölcsöző” beszél-
getésnek minősítette egyeztetéseit az orosz elnökkel.
Azt írta: „ahogyan már a boszorkányüldözés előtt
mindig is mondtam, nem rossz, hanem jó dolog, ha
jól kijövünk Oroszországgal, Kínával és mindenki
mással is”. (MTI) 

közel 30 kilométeres dugóban találta magát. Hogy
miért? Nos, a munkásokat a forgalmas szombat délelőtt
rendelték ki, hogy a ludasi vasúti átjáró egyik felén fel-
szedjék a síneket, és váltakozva egy irányban engedjék
át a forgalmat. Ráadásul az egy órán át araszoló, majd
meg-megálló gépkocsivezetőt, akit a késedelem miatt a
gutaütés vagy a szívinfarktus kerülgetett, a „tett szín-
helyén” egy kivörösödött arcú rendőr fogadta, aki meg-
állás nélkül fújta a sípját és hadonászott, hogy minél
gyorsabban hajtson át a még helyén maradt balesetve-
szélyes sínpáron. A lezárt szakaszon pedig két ember
dolgozott, és legalább hatan álltak mellette, hogy gyor-
sabban menjen a munka. 

Aki gyakran megteszi ezt az utat, akár örülhetett
volna, hogy végre megjavítják a kellemetlen perceket
okozó vasúti átjárót, ha civilizált módon az elektronikus,
az írott sajtó vagy egyéb hírforrások révén értesítik
arról, hogy a megadott időben kerülje el a szóban forgó
útszakaszt, válasszon másik útvonalat. Az időt elrabolni
ugyanis a legnagyobb bűn, mert azt visszaadni nem
lehet soha – írja annak a könyvnek a szerzője, amelynek
a bemutatójára tartottunk szombaton délelőtt.

A történtek után az a kérdésem, hogy meddig és miért
tűrjük el, hogy évek óta az autópálya elkészültéről ha-
zudozzanak, csúfot űzzenek belőlünk? Hazafelé tartva
ugyanis a félig már „megjavított” sínpáron áthaladva
szinte ugyanakkorát döccentünk, mint a délelőtti tortúra
előtt.

Időrablók
(Folytatás az 1. oldalról)
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RMDSZ-es politikusok az úzvölgyi katonatemető 
átalakításának a leállítását kérték

Az erdélyi magyar sajtó a napokban a Székely Virtus Ha-
gyományőrző Egyesület fényképes tájékoztatása alapján szá-
molt be arról, hogy a Kárpátokon túl fekvő Dormánfalva
(Dărmăneşti) önkormányzata önkényesen létrehozta az első
és második világháborúban elesett román katonák emlékhelyét
a közigazgatásilag Csíkszentmártonhoz tartozó Úzvölgye első
világháborús osztrák-magyar katonai temetőjében. A beavat-
kozás során 52 betonkeresztet és szintén betonból készített,
nagyméretű ortodox keresztet állítottak fel a bekerített magyar
sírkertben, ahol az osztrák-magyar monarchia mintegy hatszáz
katonája nyugszik. Dormánfalva önkormányzata május 17-re
hirdette meg a román katonák emlékhelyének ünnepélyes fel-
avatását. Az RMDSZ vezető politikusai csütörtökön levélben
kérték a hatóságoktól a katonatemető átalakításának a leállí-
tását, időközben a Hargita Megyei Tanács online petíciót is in-
dított az ügyben.

Az RMDSZ vezető tisztségeket betöltő politikusai közös le-
vélben kérték a hatóságokat, hogy a jogi helyzet tisztázásáig
állítsák le az úzvölgyi katonatemető átalakítását, és ezáltal
előzzék meg az etnikai feszültséget.

A védelmi, belügyi, közigazgatási és művelődési miniszte-
rekhez, Hargita és Bákó megye prefektusához, az Országos
Közbeszerzési Hatóság, az Országos Építkezési Felügyelet és
Románia Számvevőszéke vezetőihez eljuttatott levelet Kele-
men Hunor RMDSZ-elnök, Korodi Attila, a szövetség képvi-
selőházi frakcióvezetője, valamint Tánczos Barna, a szenátus
háznagya írta alá – tájékoztatott csütörtökön az RMDSZ hír-
levele.

A politikusok a levélben rávilágítottak az úzvölgyi osztrák–
magyar katonatemető átalakításának törvényellenes vonatko-
zásaira. A hírlevél Korodi Attila frakcióvezetőt idézi, aki
szerint az a tény, hogy magyar katonasírokon román emlék-
helyet alakítottak ki, ellentmond egy sor román törvénynek,
és a Románia által elfogadott, katonasírokra vonatkozó nem-
zetközi egyezményeknek.

„Az eljárás és a már elkészült építmények teljesen figyel-
men kívül hagyják azt a tényt, hogy a temető területe Csík-
szentmárton község tulajdonában van, így Dormánfalva
község a tulajdonjog súlyos megszegése által állította fel a be-
tonkereszteket” – fogalmazott Korodi Attila.

A levélben kifejtik, hogy a tulajdonjog hiányában Dormán-
falva törvénytelenül költött el közpénzt a már említett emlék-
művek felépítésére, valamint szintén törvénytelenül hirdette
meg a közbeszerzést és vezette le az építkezéseket.

Az aláírók szerint a magyar katonai sírokra épített, román
katonáknak emléket állító betonkeresztek konfliktust gerjesz-
tenek a román és a magyar közösségek között, hiszen – ahogyan
a megkeresésben is fogalmaznak – „mindenkinek joga van em-
lékhelyet állítani és megemlékezni, azonban határozott meggyő-
ződésünk, hogy egyetlen emlékhelyállítás vagy megemlékezés
sem sértheti egy közösség érzékenységét és méltóságát.”

Korodi Attila elmondta: az 1968-as megyésítési törvény
Csíkszentmárton községhez sorolta Úzvölgye települést,
amelynek területén a katonatemető áll, és Csíkszentmárton tu-
lajdonjogát egy 2010-es kormányhatározat is megerősíti. A
Kárpátok túloldalán fekvő Dormánfalva a két megye kataszteri
hivatalának vezetői között 2001-ben kötött egyezségre hivat-
kozva tekinti sajátjának az elnéptelenedett település területét.

„A betonkeresztek felállítása egyértelműen kegyeletsértés
és hatalomfitogtatás. Meg lehetett volna találni a megoldást a
román katonák emlékművére úgy, hogy az ne sértse a magyar

katonák emlékét és a magyar közösség becsületét. Éppen ezért
a helyzet inkább a magyar kegyeleti hely meggyalázásának, a
magyar közösség ellen szervezett akciónak tűnik” – idézte az
RMDSZ hírlevele Korodi Attilát.

Az RMDSZ egy kisfilmet is közzétett az egyik közösségi
portálon, amely Hargita megyei politikusok szerdai helyszíni
szemléjét örökíti meg. A filmecskében megszólaló Borboly
Csaba, a Hargita megyei önkormányzat vezetője egyebek mel-
lett arról tájékoztatott, hogy a telekkönyvbe az ortodox húsvéti
ünnepeket május elsejével összekötő hivatalos munkaszüneti
napok alatt került be az a bejegyzés, amely Dormánfalva tu-
lajdonaként tünteti fel a területet.

Az Uh.ro székelyföldi portál összefoglalójához Gottfried
Barna történésznek az egyik közösségi portálon közzétett be-
jegyzését is csatolta. Ebben a történész az Úz folyó völgyében
lezajlott első és második világháborús csatákat összefoglalva
kijelentette: ha román katonát is temettek el az úzvölgyi kato-
natemetőben, az minden bizonnyal az osztrák–magyar hadse-
regben harcolt a román királyság hadserege ellen. A történész
szerint a monarchia hadserege az 1916-os román betörés visz-
szaverése után folytatott véres csatákat a folyóvölgyben előbb
a román, majd az orosz cári hadsereggel. Ezek a csaták Úz-
völgye településtől keletre, Dormánfalva határában zajlottak.
A román katonákat minden bizonnyal a vitatott temetőtől több
kilométerre keletre temették el.

Az úzvölgyi katonatemető Hargita megye legnagyobb és
legjelentősebb első világháborús emlékhelye. A temetőben
1994-ben második világháborús emlékművet is állítottak,
melynél évről évre augusztus 26-án tartanak nagyszabású
megemlékezést.

A Csíkszentmárton község leltárában szereplő temetőt az
elmúlt években az önkormányzat forrásaiból, a magyar Hon-
védelmi Minisztérium és magánszemélyek adományaiból újí-
tották fel. A bekerített, székely kapuval ellátott emlékhelyen
mintegy hatszáz fakeresztet állítottak, melyekre felkerültek az
Úz folyó völgyében vívott csatákban elesett magyar katonák
nevei. A román katonákra emlékeztető kereszteket részben a
temető sétányára, részben a még meg nem jelölt magyar ka-
tonasírokra állították.

Úzvölgye közigazgatásilag a 33 kilométerre fekvő Csík-
szentmártonhoz tartozik, de a 25 kilométerre fekvő Dormán-
falvához esik közelebb. A településről 2017-ben költözött el
az utolsó lakos.
A védelmi minisztertől kért tájékoztatást a kormányfő

Részletes tájékoztatást kért a védelmi minisztertől Viorica
Dăncilă miniszterelnök az úzvölgyi katonatemető helyzetéről.
Ezt maga a miniszterelnök közölte pénteken, újságírói kér-
désre válaszolva a dél-romániai Nucet községben, ahol több
miniszterével együtt egy helyi ünnepségen vett részt. A mi-
niszterelnök közölte, amint megkapja a részletes tájékoztatást,
válaszol Kelemen Hunornak, az RMDSZ szövetségi elnöké-
nek, aki korábban levélben kereste meg a katonatemető tör-
vénytelennek vélt átalakítása ügyében.
Online petíciót indított Hargita Megye Tanácsa

A törvényes lehetőségek betartása érdekében Hargita
Megye Tanácsa online aláírásgyűjtést kezdeményezett az úz-
völgyi temető ügyében. A cél az, hogy minél többen kifejez-
hessék – törvényes úton – nemtetszésüket a dormánfalvi
önkormányzat egyoldalú lépésével kapcsolatban. A petíció itt
írható alá: https://www.petitieonline.com/nem_hagyjuk_az_
uzvolgyi_temett (hírösszefoglaló)

Fotó: Hargita Megyei Tanács, sajtószolgálat



Tizenegyedik alkalommal rendezték
meg április 26-28. között Szovátán a
hagyományos tavaszi kórusfesztivált.
Évek óta szakmai minősítést is sze-
rezhetnek itt a fellépő együttesek.

A szovátai Intermezzo kamarakórus 2009
óta folyamatosan, évente megszervezi a Szo-
vátai Tavaszi Kórusfesztivált, amely jóval
több mint egy kórustalálkozó. Az idei rendez-
vény már négynapos volt, és nyolc erdélyi és
magyarországi énekkar vett részt rajta. Ter-
mészetesen ennél jóval több énekkart meg-
szólítanak előzőleg, de csak azok jönnek el
általában, amelyek bizonyos feltételeknek
megfelelnek. Ezek egyike egy összkari mű
kötelező betanulása, amelyet együtt adnak
elő – a felnőttkórusok egy-egy 7-10 oldalas
partitúrát kapnak, a gyermekkórusok idén há-
romszakaszos népdalt tanultak meg – tudtuk
meg Fülöp Judittól, az Intermezzo vezetőjé-
től. 

A fesztivál első napja a találkozásé volt, a
második nap négy gyermekkórus állt a Do-
mokos Kázmér Művelődési Ház színpadára:
a veresegyházi Tátika kórus, a madéfalvi
Schola ifjúsági kórus, a nyárádszeredai Deák
Farkas általános iskola kórusa, valamint a
gyergyószentmiklósi Vaskertes általános is-
kola kórusa. 

Harmadik nap a felnőttkórusok mutatták
meg tehetségüket: fellépett a házigazda Inter-
mezzo kamarakórus, a székelyudvarhelyi Ju-
bilate Deo vegyes kar, a Sepsiszentgyörgyi
Férfikórus, valamint a Szováta testvértelepü-
léséről, Tatáról érkező Egressy kórus. A ne-
gyedik nap szakmai konferenciára került sor,
majd az esemény záróakkordjaként a fürdő-
telepi Petőfi parkban az Egressy kórus és az

Intermezzo kamarakórus lépett színpadra, va-
lamint a szovátai ifjú tehetség, Bakó Tihamér,
a kolozsvári zeneakadémia másodéves zon-
gora szakos hallgatója.
Szakmailag jeles

Immár öt éve a szovátai kórusfesztivál mi-
nősítő jellegű is. Fülöp Judit kereste meg a
Magyar Kórusok, Zenekarok, Népzenei
Együttesek Szövetségét, a magyarországi
KÓTA-t, hogy vállalja a szakmai minősítést
a szovátai rendezvényen is. Az elnökség igent
mondott, így 2015 óta több kategóriában ér-
tékelik a részt vevő kórusokat, a minősítés
három évig érvényes, Európa és a világ szá-
mos kórusversenyén és fesztiválján pedig
immár a jelentkezéskor alapkövetelménynek
számít. Az idei nyolc fellépőből hét kért mi-
nősítést, a házigazdák nem, hiszen nekik még
érvényes a címük. A fellépő énekkarokat dr.
Mindszenty Zsuzsánna, Saltzer Géza és So-
mogyváry Ákos minősítette.

A kórusfesztivál keretében szakmai konfe-
renciákat is tartanak a kórusvezetők, szakem-
berek számára. A Domokos Kázmér
középiskola dísztermében tartott megbeszélés
témája a kortárs kórusirodalom volt, amelyen
dr. Mindszenty Zsuzsánna, Somogyváry
Ákos, dr. Makkai Gyöngyvér, Borsos Edit és
dr. Orosz-Pál József értekezett. Erkel szép-
unokája a Himnusz születéséről beszélt, szó
esett a 21. század romantikája felé hajlásról
is, amelyet a kibédi Seprődi János zenekutató
és -gyűjtő unokája, Orbán György kezdett el
nálunk. Csíky Boldizsár érdemeit is kiemel-
ték, majd elhangzott a marosvásárhelyi zene-
szerzőnek a szovátai fesztivál számára írt
műve és Makkai Gyöngyvér alkotása is.
Mindenki elégedett

Erdély egyik legkiemelkedőbb kórusfesz-
tiváljára azok jelentkeznek, akik igényesek,

és kimagasló szintre törekednek a kóruselőa-
dásban. A szervezők olyan kórusokat és mű-
veket szólaltatnak meg, akiktől mindenki
tanulhat – összegzett lapunknak Fülöp Judit,
akitől azt is megtudtuk: az eddigi tizenegy
fesztiválon mintegy kétezer dalos lépett fel,
háromszáz kórusmű és tizenegy összkari mű
hangzott el, több dal íródott kimondottan a
szovátai fesztivál számára. Az idei rendezvé-
nyen háromszáz vendég lépett fel, a szerve-
zést idén is támogatta a Nemzeti Kulturális
Alap és a Communitas Alapítvány, továbbá
Szováta önkormányzata és a Bernády Köz-
művelődési Egylet.

A fesztiválon egyedüli Maros megyeiként
méretkezett meg a nyárádszeredai iskolakó-

rus, amely ezüst minősítést szerzett. Ferencz
Örs karvezető szerint ha jövőt akarunk a kó-
rusmuzsikának, a gyermekkórusoknak is le-
hetőséget kell adni, amit örvendetes módon
felismertek a szervezők, és egy napot a gyer-
mekegyüttesekre szántak, hogy mindenki
meghallgathassa a többieket is. Nagy lehető-
séget jelent a minősítés, minden karvezető
felmérheti, hol tart a kórusa. Óriási ered-
ménynek tartja az elért ezüst szintet, mivel
csupán egy általános iskolai műkedvelő kó-
rusról van szó. Ugyanakkor úgy érzi, az elis-
merés mellett a felkészülés szempontjából is
hasznos volt a fesztivál, a minősítő bizottság
pedig reálisan értékelt – mondta el lapunk-
nak.
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Ecaterina Andronescu okta-
tási miniszter, aki 2012-ben
személyes felelősséget vállalt
azért, hogy a marosvásárhelyi
orvosi és gyógyszerészeti
egyetemen megalakulnak a
magyar főtanszékek, április
30-i marosvásárhelyi látoga-
tása idején azzal hárította el a
be nem tartott ígéretét, hogy
a diáklétszámhoz képest ma
sincsen elég magyar oktató az
egyetemen.

– Hogyan vélekedik az elhang-
zottakról a magyar oktatók közössé-
gének a vezetője? – kérdeztük 
dr. Szabó Béla professzort.

– Furcsának tartom, hogy bár
korábban megígérte, Ecaterina
Andronescu úgy jött el Marosvá-
sárhelyre, hogy irányunkban nem
volt megkeresés, holott jó néven
vettük volna, ha ígérete szerint
foglalkozik a magyar nyelvű or-
vosi és gyógyszerészeti oktatás
ügyével is.

– Valós-e a miniszter asszony-
nak a tanárhiányra vonatkozó kifo-
gása?

– Amit velünk kapcsolatban
mondott, az igaz, de ugyanúgy igaz
a román tagozatra is. Ők csak négy
százalékkal állnak jobban, ami távol
van a szükségestől. Mindez megta-
lálható a rektor által nyilvánosságra
hozott, és nyomtatásban is megje-
lent éves jelentésekben. Furcsa,
hogy csak a magyar nyelvű okta-
tásra tartják kötelezőnek az említett
uniós szabályozást, holott a román
nyelvűre is érvényes kellene legyen.
56 százalékos lefedettséggel nem
működhetnének ugyanis, 70 száza-
lék szükséges. Az angol tagozat le-
fedettsége pedig rosszabb, mint a
magyaré, mégis külön kart akarnak
alapítani. Ez ugyanaz a retorika,

mint 2012-ben, miszerint tanárhi-
ány miatt nem lehet támogatni azt,
amit a törvény előír. Az a tény
pedig, hogy a törvényt nem tartják
be, csakis a mi érdekünkben törté-
nik. A 2012-es egyezményben való-
ban benne volt a felzárkózás
szükségessége, de a 3. pontban az
is, hogy a magyar prorektor meghir-
deti az üres állásokat. Mikor azzal
érvelnek, hogy nincsen jelentkező,
meg kell jegyeznünk, hogy igenis
volt ott is, ahol a legnagyobb a

hiány, a sebészeten például, de a je-
löltnek megüzenték, hogy ne álljon
vizsgára, és amikor mégis megtette,
lepontozták. Belgyógyászatból két
docensjelöltünk volt, de csak egy
állást hirdettek meg, amire mind a
ketten pályáztak, és per lett a vége,
és a sort folytathatnánk...

– Van magyar nyelvű oktatás,
csak a gyakorlati órákat tartják
román nyelven, és egyébként is
román állampolgárok vagyunk – ér-
velt a miniszter asszony. Kétségte-

len, hogy helyesbítésre szorul ez a
kijelentése is.

– Kegyes csúsztatásról van szó,
ugyanis a „csak a gyakorlat” való-
jában az oktatás kétharmadát jelenti
az orvosi és gyógyszerészeti szako-
kon. Bár tagadhatatlan, hogy román
állampolgárok vagyunk, és ismerni
kell a román szaknyelvet, de ezen
túl a gyakorlati órákon kellene meg-
tanítani a diákjainknak a magyar
szaknyelvet is, amit a magyarul
nem beszélő tanársegédek nem tud-

nak megtenni. El kell mondanunk
azt is, hogy valószínűleg nincs az
országban még egy olyan egyetem,
ahol két külön akkreditált oktatási
program diákjait közös csoportokba
sorolnák. Ez is csak a magyar tago-
zatra vonatkozik, az angol nyelvű
oktatás diákjai külön csoportokban
vannak.

– Korábban beszámoltunk arról,
hogy kihallgatták azokat a tanáro-
kat, akik nem az egységes vizsgáz-
tatási rendszer szerint értékelték a
hallgatók teljesítményét. Ismeretes,
hogy az előírásokkal ellentétben az
egységes vizsgáztatásra vonatkozó
módszertani pontosítások a szesszió
kezdete előtt jelentek meg, ami el-
lentmond a törvényes előírásoknak.
Mi a helyzet jelenleg?

– Az érintettek túl vannak egy
beidézésen, ahol tulajdonképpen a
bizottság csak informális kérdése-
ket tett fel, anélkül, hogy pontosan
közölte volna minden érintettel,
hogy mi a kifogás ellenük. Ezt
sokan közülük szóvá is tették. Erre
válaszul a múlt hét folyamán min-
den érintett kapott egy kétoldalas le-
velet, amelyben most már közlik,
hogy ki milyen szabályzat milyen
paragrafusának nem tett eleget, és
kilátásba helyezték, hogy e hónap
folyamán mindenkit még egyszer
be fognak idézni.

– Ezen a héten szavazni fognak
az egyetemen. Mire vonatkozik a
szavazás?

– A közoktatási törvény szerint a
rektorválasztás előtt legalább hat
hónappal az intézményen belül re-
ferendumot kell tartani arról, hogy
a rektor megválasztása milyen
módon történjen. Két lehetőség
van: pályázati úton, amit az újonnan
megválasztott szenátus ír ki, és ál-
lapítja meg a szabályait, vagy pedig
direkt módon, vagyis az egyetemi
oktatók közvetlen szavazással dön-
tik el, hogy ki töltse be az elkövet-
kező időszakban a tisztséget. Ez fog
lezajlani a héten. (bodolai)

Csúsztatásról van szó
A román tagozaton sem sokkal jobb a tanár–diák arány

A zene örök ideálja
XI. Szovátai Tavaszi Kórusfesztivál

Gligor Róbert László

Nyolc kórus lépett fel, hét most kapott szakmai minősítést.           Fotó: facebook.com/Szováta város önkormányzata

Fotó: Nagy Tibor (archív)



„Az ember akkor ember, ha az
összes választási lehetőségei
közül mindig a legnehezebbet
választja” – hangzott el a Bo-
lyai János-idézet a XXVIII.
Nemzetközi Magyar Matema-
tikaverseny záróünnepségén.
Ezzel a mondattal jellemezte
Mátéfi István, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum igazgatója, a
verseny házigazdája a Kár-
pát-medence különböző or-
szágaiból részt vevő diákokat,
akik a matematika iránti sze-
retetből a legnehezebb fel-
adatok megoldásától sem
riadtak vissza. 

Köszöntötte a felkészítő tanár-
kollégákat, a feladatokat összeállító
versenybizottság és a dolgozatokat
javító, értékelő bizottság tagjait. A
köszönet szólt a rendezvény záró-
ünnepségén részt vevő dr. Kovács
Irén Erzsébetnek, a versenyt támo-
gató tanügyminisztérium kisebbségi
oktatásért felelős államtitkárnak az
anyagi és szellemi segítségért. Ha-
sonlóképpen dr. Dávid László pro-
fesszornak, a társszervező Sapientia
EMTE rektorának és munkatársai-
nak, valamint a házigazda pedagó-
guskollégáinak a Bolyai
középiskolából, különösképpen a
Szilágyi Emőke vezette matematika
tanszék tagjainak, akikkel közösen
„egy többismeretlenes feladat meg-
oldására vállalkoztak”.
A díjkiosztás

Majd a díjkiosztás következett.
Szitai Tünde műsorvezető ismer-
tette a Sapientia EMTE és a Bolyai
líceum különdíjasait, a dicséretben
részesülő, valamint az első, máso-
dik és harmadik helyezetteket,
akik a verseny és a román Oktatás-
ügyi Minisztérium díjait kapták.

A IX. osztályosok közül öten vé-
geztek az első helyen, valameny-
nyien magyarországi középisko-
lákból: Baski Bence (budapesti Fa-
zekas Mihály Gimnázium), Jáno-
sik Máté (győri Révai Miklós
Gimnázium), Révész Máté (mis-
kolci Földes Ferenc Gimnázium),
Török Ágoston (kecskeméti Bányai
Júlia Gimnázium), Koleszár Do-
mokos (miskolci Herman Ottó
Gimnázium). A X. osztályosok két
első helyezettje: Györffy Ádám
György (Földes Ferenc Gimná-
zium) és Bukva Dávid Bertalan
(budapesti Fazekas Mihály Gimná-
zium). A XI. osztályosok közül Já-
nosik Áron (Révai Miklós
Gimnázium) és Roth Apor (Szé-
kely Mikó Kollégium) került az
első helyre. A végzős diákok közül
első díjat kapott: Póta Balázs
(Révai Miklós Gimnázium), Sza-
lay Gergő (Zrínyi Miklós Gimná-
zium) és Bindics Boldizsár

(szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium).

Az Urbán János-díjat kiváló tel-
jesítményéért a XII.-es Póta Balázs
(Révai Miklós Gimnázium) és a XI.
osztályos Roth Apor (Székely Mikó
Kollégium) nyerte.

A házigazda Bolyai Farkas Elméleti
Líceum diákjai közül Kiss Anita (IX.)
és Imre Tamás (X.) dicséretet, Ferencz
Dániel (XII.) harmadik díjat kapott.  

Közvetlenül  a verseny után a di-
ákokkal való beszélgetésből kide-
rült, nehéz dolog volt négy órán át
a hat bonyolult versenyfeladatot
megoldani. És mégis akadt olyan
résztvevő, akit mindössze egy pont
választott el a tökéletességtől. Két
első helyen végzett diáktól érdek-
lődtem, hogyan lehet egy ilyen ver-
senyre felkészülni. 
Kutatónak készülnek

Póta Balázs, a győri Révai Mik-
lós Gimnázium végzős diákja az
egyik legeredményesebb verseny-
zőként a lehetséges 60-ból 59 pont-
tal került a XII.-es versenyzők
közül az első helyre. Elmondása
szerint már óvodás korától belesze-
retett a számok világába, harmadik
osztálytól kezdett versenyezni, és
nyolcadiktól egyre eredményeseb-
ben. A családban volt matematika-
tanár, később az iskolai mate-
matikatanárai segítettek különfog-
lalkozások keretében is a szakkör
mellett. A Budapesti Műszaki Egye-
tem fizika karára készül, és kutató-
fizikusként képzeli el a jövőjét. 

Roth Apor, a Székely Mikó Kol-
légium XI.-es diákja a lehetséges
hatvan pontból 53-at ért el, négy
feladatának a megoldását a maxi-
mális tíz ponttal értékelték. Érdek-
lődésemre elmondta, hogy bár
kevesebbet készült, de jó volt a han-
gulata, nem izgult különösebben,
talán ezért sikerült jobban, mint re-
mélte. Érettségi után a Cambridge-i
Egyetem kémia –természettudomá-
nyok szakán szeretne továbbtanulni,
és a kémia területén szeretne kuta-
tómunkát végezni.

Dr. Dávid László rektor köszön-
tőjében elhangzott, hogy a nemzet-
közi versenyek résztvevői a
legmagasabb jeggyel nyernek felvé-
telt a Spientia EMTE azon tandíj-
mentes szakjaira, ahol
matematikából is vizsgázni kell, és
első éven az ösztöndíj is biztosított
számukra. A későbbiekben el-
mondta, hogy a verseny internetes
felülete Szabó László informatikus
munkájának az eredménye. 

A díjkiosztást követően a „tehet-
séggondozást magas szinten mű-
velő” régióvezetők vették át a szót,
akikkel az írásbeli idején alkalmunk
volt elbeszélgetni. 
A nagy család

Dr. Bencze Mihály, a brassói
Áprily Lajos Főgimnázium mate-
matikatanára, a verseny ötletgaz-

dája így foglalta össze benyomásait:
–  A nagy család, a Kárpát-me-

dencei középiskolás matematikusok
színe-java itt volt, és erre az időre
Marosvásárhely a térség súlypont-
jává vált. Az Erdős Pál szellemében
működtetett tehetséggondozó ver-
seny feladatsorai eredeti, előrevilá-
gító matematikai összefüggéseket
tartalmaztak, ami  óriási kihívás
volt a diákok számára, ugyanis nem
nagyon kapnak modellt, ami alap-
ján megközelíthetik, ezért a zsenia-
litásukat mérte fel. A magas
pontszámok azt mutatják, hogy
Kárpát-medencei szinten a résztve-
vők jól szerepeltek, az eredménye-
ket nem szeretném régiókra
felbontani, mert egységes család
vagyunk. A térség  országaiban ok-
tatott matematikának vannak közös
fejezetei, erre próbáltunk alapozni,
de átfogóbb feladatrendszerrel. Kö-
szönöm a versenybizottságnak, kol-
légáimnak a két-három napig tartó
hatalmas munkát, amely során érté-
kes feladatokat állítottak össze.
Ezekről egy füzet is megjelenik,
ami sok évig matematika tankönyv
lesz a Kárpát-medencei tanároknak
és a következő nemzedékeknek,
hisz betekinthetnek a matematika
boszorkánykonyhájába.

Kubatóv Antal, a magyarországi
régió vezetője, a kaposvári Táncsics
Mihály Gimnázium tanára érdeklő-
désünkre elmondta, hogy bár több-
ször elhangzott a Bolyaiak, Vályi
Gyula neve, rajtuk kívül néhai Kacsó
Ferenc hazájába is jöttek, aki a Bo-
lyai iskola tanáraként éveken át tagja
volt az erdélyi csapatnak. Magyaror-
szágról 115 diák érkezett a legjobb
iskolák többségéből, és tehetséges
vidéki diákok is. Hangsúlyozta,
hogy kezdetben sokkal nagyobb ne-
hézséget jelentett a szervezés, amit
megkönnyített a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság hathatós támogatása. A
matematikaoktatást illetően az volt a
véleménye, hogy Erdélyben a for-
mális matematika szerepel nagyobb
súllyal, Magyarországon több a gon-
dolkodásra késztető, nevelő része a
tananyagnak. A szórványban élők
körében, ahol kevesebb az iskola és
a gyermek, csökken a válogatási le-
hetőség is, de meg kell becsülni min-
den matematika iránt érdeklődő
diákot – tette hozzá. 

– Ami az eredményeket illeti, min-
denképpen a mi, Kárpát-medencei
gyermekeink fognak nyerni a mate-
matika és egyéb téren is – hangsú-
lyozta.

Mikó István, a felvidéki régió
vezetője, a kassai Márai Sándor ma-
gyar tannyelvű gimnázium mate-
matika-kémia szakos tanáraként
Oláh György nevét említette, aki az
első versenyt megszervezte.

– Örömmel tölt el, hogy Felvi-
déken is vannak tehetséges diákok,
ezért minden lehetőséget kihaszná-

lunk a megmérettetésre. Az idén 39-
en érkeztünk, nyolc tanár és 31 diák
Szlovákia minden részéből, vala-
mennyien az Oláh György Emlék-
verseny nyertesei. Fő a részvétel,
szoktam mondani a diákoknak, de
jó, ha nyernek – teszem hozzá.
Azon túl a tapasztalatcsere, az is-
merkedés, barátságok, a szervező
régió környezetébe, kultúrájába
való betekintés is érdekes és hasz-
nos számukra. A vendéglátók pedig
mindent megtettek, hogy jól érez-
zük magunkat.
Kemény verseny volt

Csikós Pajor Gizella, a délvi-
déki csapat régióvezetője, a zentai
Bolyai Tehetséggondozó Gimná-
zium és Kollégium matematikata-
nára, igazgatója elmondta, hogy a
versenyszabályzat szerint évente 25
diákkal érkeznek a Vajdaságból.

–  A cél az, hogy válogató verse-
nyünk nyomán eljussanak a legjob-
bak, lehetőleg minden olyan iskola
diákjai, akik magyar nyelven tanul-
nak. A Vajdaságban két önálló ma-
gyar tanítási nyelvű középiskola
van, ezek egyike a zentai, amelyben
csak tehetséggondozó szakok mű-
ködnek, matematika, számítástech-
nika  és informatika, valamint
képzőművészet, a másik  a szabad-
kai nyelvszakos Kosztolányi Dezső
Tehetséggondozó Gimnázium.
Ezenkívül minden vajdasági város-
ban működik magyar tagozat, így
hoztunk szabadkai, óbecsei és újvi-
déki diákot is.

A számítástechnika és az infor-
matika világa, ami ma a legkereset-
tebb és a legjobban fizetett
munkahelyeket kínálja, inspiráló az
általános iskolát végző fiatalok szá-
mára. Mi azt igyekszünk a tudatukba
vésni, hogy a számítástechnika, a
programozói szakma matematika
nélkül nem létezik, ezért nem csök-
ken a matematika szakos osztályok
iránti érdeklődés. 

Kemény versenyre érkeztünk, de
amióta gimnáziumunk létezik, és
felöleli a Vajdaság legtehetségesebb
matematikus palántáit, azóta az
eredményeink évről évre jobbak,
bár nem az első helyekre pályázunk.
Szép élmény és emlék részt venni a
vetélkedőn, évről évre más várost és
környékét megismerni, bejárni a
magyarlakta vidékeket. A marosvá-
sárhelyi tanácsházában nagyon ott-
honosan éreztük magunkat, hiszen
az épület a szabadkai városháza ki-
csinyített változata. Jó látni, hogy
régen is ugyanazok az emberek ter-
veztek és építettek föl rövid idő alatt
csodálatos, időtálló épületeket a
Kárpát-medence városaiban. 
A fenyegető nyelvtörvény

Kovács Füle Erika, a beregszá-
szi Bethlen Gábor Magyar Gimná-
zium tanára a Kárpátaljáról érkezett
csapatot képviselte, 20 diákot és öt
kísérő tanárt több iskolából, négy
verseny eredményei alapján. 

– Nálunk is az informatika jelenti
a mézesmadzagot, de azt szoktam
mondani a diákoknak, hogy az in-
formatikához az út a matematikán

keresztül vezet. Intézményünkben a
középiskola utolsó két évében vá-
laszthatnak a humán és reál szak
között, ez utóbbin emelt számban
tanítjuk a matematikát. Diákjaink
felvételi vizsgával kerülnek be az
ötödik osztályba, és folytatják az
érettségivel bezárólag. Reményeink
szerint lesz, aki dicsérő oklevelet
kap, hiszen a versenyen olyan fel-
adatokat kellett megoldaniuk, amit
mi még az egyetemen tanultunk. Az
idén úgy tűnt, hogy nem tudunk el-
jönni, de nagy öröm számunkra,
hogy az utaztatásunkat támogató
magyarországi régió segítségével
mégis itt lehetünk. Ahogy Mátéfi
István bevezetőjében elhangzott,
ennek a versenynek nemcsak az a
célja, hogy a matematikában meg-
mérettessünk, hanem az is, hogy az
együvé tartozásban megerősödjünk. 

– Ittlétük alatt az ukrán parla-
ment megszavazta a sokat vitatott
nyelvtörvényt. Hogyan lesz tovább?

– Ha életbe léptetnék, katasztro-
fális lenne, mert ötödik osztálytól
40, kilencedik osztály után 60 szá-
zalékban kellene ukrán nyelven ta-
nítani bizonyos tantárgyakat,
amelyek között valószínűleg ott
lesz a matematika is. Visszaemlék-
szem, mennyire nehéz volt szá-
momra ukrán nyelven tanulni,
legalább háromszor el kellett olvas-
nom egy-egy mondatot, amíg meg-
értettem, és arra is, hogy mekkora
élmény volt az első magyarországi
továbbképzőn egyszeri hallásra
mindent megérteni. Bízom abban,
hogy az új elnök áttekinti, és nem
fogják bevezetni a nyelvtörvény
előírásait.

Visszatérve a záróünnepségre, a
verseny jelképét, a fémből készült,
több mint 26,4 kilós „fémgömbö-
cöt” a jövő évi megmérettetést szer-
vező zalaegerszegi Zrínyi Miklós
Gimnázium igazgatója, Horváth At-
tila vette át, aki a város polgármes-
terének üdvözletét tolmácsolta.
Majd záporoztak az ajándékok és a
figyelmességek mindkét fél, vendé-
gek és vendéglátók részéről. 

– Most, hogy véget ért a rendez-
vény, a szervezők szempontjából
hogy érzi, milyen házigazdának bi-
zonyult Marosvásárhely? – kérdez-
tem Mátéfi István matematika-
tanártól, a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum igazgatójától.

– Az első visszajelzések alapján
sikeres versenyt szerveztünk. Ami-
kor a múlt évben Kaposváron átvet-
tem a verseny jelképét, a gömböcöt,
azzal együtt megéreztem a szervezés
súlyát is. Lehetőségeink szerint min-
dent megtettünk a verseny zökkenő-
mentes lebonyolítása érdekében, és
remélem, hogy a részt vevő diákok-
nak és tanároknak olyan élményt tud-
tunk nyújtani mind a városban, mind
a két jól sikerült kiránduláson, hogy
látogatóként visszatérnek Marosvá-
sárhelyre. Ami a diákok teljesít-
ményét illeti, voltak kimagaslóan
jó eredmények, és véleményem
szerint a bolyais diákok jól teljesí-
tettek.

  

Bodolai Gyöngyi
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A meleg áprilisi napokra és a
hónap végi minivakációra
való tekintettel Szováta kör-
nyékén is megnyitották ka-
puikat-ajtaikat a turistaváró
létesítmények, bár egyesek
csak ideiglenesen.

Míg a Medve-tóban való meg-
mártózásra még legalább másfél

hónapot kell várni, a fürdőtelepen
múlt pénteken megnyitotta kapuját
az első strand. A Fekete-tónál ked-
vező idő fogadta a fürdőzni vágyó-
kat, a levegő hőmérséklete elérte a
20, a vízé a 24 Celsius-fokot, az
első tíz személy pedig ingyenbelé-
pőt kapott. A Fekete-tó strandja
egész őszig üzemel majd, a vendé-

geket naponta 10 és 18 óra között
várják.

Az április 27. és május 1. közötti
időszakra megnyitotta kapuit a Ti-
voli-tó is,  hétköznaponként 12-20,
hétvégén 10-20 óra között nyílt le-
hetőség kikapcsolódni, csónakázni.
Aki nem merészkedett a vízre,
annak számos sétány nyújtott lehe-

tőséget az aktív pihenésre, termé-
szetjárásra a sósziklák környékén
és az erdőkben, de már nyitva van
a város fölötti kilátó is, így a to-
ronyból is meg lehet csodálni  a só-
vidéki tájat.

Hasonlóan szép környezetbe
szállít az ideiglenes jelleggel idén
is beindított „kávédaráló”. A kes-
keny nyomtávú, gőzmozdonyos
vonattal egyelőre május 5-ig lehe-
tett utazni Szováta és Vármező kö-
zött, bár az időjárás nem volt a
legkedvezőbb a napokban. A több
mint százéves vasúton fával és
szénnel működő gőzmozdonyos
kisvonaton utazni igazi élmény és
turisztikai látványosság. A vonat a

szovátai kisállomásról indul napi
három alkalommal: délelőtt 11,
délután 2 és 5 órakor, és 35 kilomé-
teres óránkénti sebességgel halad,
a 14 kilométeres távon való utazás
oda-vissza két órát vesz igénybe.
A gőzös egyelőre csak a múlt héten
közlekedett, de a nyári turisztikai
idényben ugyanezzel a program-
mal fog működni, napi három al-
kalommal szállít turistákat
Szovátáról Vármezőre és onnan
vissza. Jegyet a vonaton lehet vá-
sárolni. Természetesen mindkét te-
lepülésen számos vendégház,
étterem  várja a turistát, az ínyen-
ceket pedig mindkét helyen ha-
lászcsárda is. (gligor)
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A következő intézmények intéz-
kedhetnek ebben az esetben: a me-
gyei rendőrség, a Sabin Motora
csendőralakulat, az I. Ferdinand
mobil csendőralakulat, a katasztró-
favédelmi felügyelőség, a környe-
zetvédelmi ügynökség, a
környezetvédelmi őrség, az erdé-
szeti őrség, a mezőgazdasági igaz-
gatóság, az állategészségügyi és
élelmiszer-biztonsági igazgatóság,
az erdészeti hivatal, a marosvásár-
helyi állatkert, a megyei horgász-
és vadászegyesület, illetve a me-
gyei tanács és a prefektúra. A kör-
nyezetvédelmi minisztérium
2017-ben kibocsátott 1169-es ren-
delete alapján olyan helyi intézke-
déscsomagot kellett kidolgozniuk,
amely hatékonyan megelőzi a vad-
károkat, elhárítja a veszélyt, to-
vábbá megsürgeti a kártérítést. 

Tekintettel arra, hogy ilyenkor
gyakoribb a medvelátogatás lakott
településeken, a prefektus a tavalyi
rendelkezés alapján április 5-étől
Marosvásárhelyen, Szászrégenben,
Ratosnyán, Nyárádszeredában, Se-
gesváron és Radnóton találkozókat
szervezett a munkacsoportok tag-
jaival, illetve az említett hat öve-
zetbe tartozó vadásztársaságok és
a polgármesteri hivatalok képvise-
lőivel,  hogy közösen vizsgálják
meg, milyen intézkedéseket  hoz-
nak sürgősségi esetekben. 

A találkozókon elhangzottakat
összefoglalva, Nagy Zsigmond el-
mondta, nagyon fontos, hogy ami-
kor feltűnik a medve a lakott
települések közelében, az emberek
ne közelítsék meg, mert az űzött
vad veszélyes lehet. Elsőként a
helyi rendőrséget kell értesíteni
és/vagy azonnal hívni a 112-es sür-
gősségi számot. Azonnal össze kell
hívni a  településen a rendkívüli
helyzetek bizottságát. Az első – a
hely biztonságossá tételét szolgáló
– intézkedést a rendőrség hozza
meg, az állat ellen kizárólag a va-
dásztársaságok léphetnek fel. Me-
gyénkben 64 vadászterület van,
amelyeket 35 vadásztársaság
kezel. A vadásztársaságok azonban
csak akkor intézkedhetnek, ha
szerződésük van a polgármesteri
hivatalokkal. A találkozókon kide-
rült, hogy eddig csak a jeddi pol-

gármesteri hivatal kötött erre vo-
natkozó szerződést a területükön
levő vadásztársasággal. Hogy
ebben segítsenek, a prefektúra ki-
dolgozott egy formanyomtatványt,
amelyet minden érintett és igénylő
polgármesteri hivatalhoz elkülde-
nek. Van olyan helyzet is, amikor
egy önkormányzat közigazgatási
területén több vadásztársaság mű-
ködik, ilyen esetben a helyi önkor-
mányzat dönti el, hogy melyikkel
köt szolgáltatói szerződést. A be-
szélgetéseken felmerült az is, hogy
ezért a hivataloknak fizetniük kell
a vadásztársaságoknak. Az erre vo-
natkozó jogszabályok alapján
azonban a vadásztársaságok köte-
lesek adminisztrálni a vadászterü-
letet, ami nemcsak a vadállomány
etetését, gondozását jelenti, hanem
a felügyeletet is, így ezek a társa-

ságok kell valamiképpen megaka-
dályozzák, hogy vadállatok lakott
területen garázdálkodjanak – hang-
súlyozta Nagy Zsigmond. 

Nem minden esetben a kilövés a
megoldás. Amennyiben a medve
nem agresszív, a vadásztársaságok
bevonásával el kell űzni (fényje-
lekkel, hanggal). Elhangzott az is,
hogy a lakott településektől távo-
labb helyezzenek ki az erdőben
megfelelő mennyiségű táplálékot,
hogy az állatnak ne kelljen a köny-
nyebb  „megoldást” választania.
Sok esetben azt tapasztalták a va-
dászok, hogy a vaddisznóknak és
az őzeknek kihelyezett etetők tar-
talmát megdézsmálja a medve,
mégis lemerészkedik a falvakba. A
települések külterületén a csendőr-
ség is közbeléphet. 

A találkozókon a polgármeste-

rek felvetették, hogy a  kilövési
kvóták nem elégségesek, és arra
kérték a vadásztársaságok képvise-
lőit, hogy próbáljanak meg több ki-
lövési kvótát szerezni. Ezzel
kapcsolatosan  Ştefănescu Dănuţ,
a megyei környezetvédelmi
ügynökség, és Székely Annamária,
a környezetvédelmi őrség vezetője
elmondta, hogy  indokolt esetben –
a már említett 2017. évi 1169-es
környezetvédelmi minisztériumi
rendelet alapján – kérhetik a va-
dásztársaságok a kilövési kvóta
módosítását. Ha a nagyvad veszé-
lyezteti  lakott területen az em-
berek életét, kárt tesz az
állatállományban, jóváhagyják.
Azonban kiderült, hogy megyénk-
ben a tavalyi kilövési kvótát sem
teljesítették. Az is igaz, hogy igen
bonyolult bürokratikus eljárással
lehet a kilövést igényelni, mivel
2016-tól a medve szigorúan védett
állatfaj. De az út nem járhatatlan.
A települések katasztrófavédelmi
felügyelőségei által készített in-
doklást (jegyzőkönyvet) láttamoz-
nia kell a környezetvédelmi
ügynökségnek, a környezetvé-
delmi és az erdészeti őrségnek, és
amennyiben az állat természetvé-
delmi területen él,  a terület admi-
nisztrációja is jóvá kell hagyja.
Horaţiu Gorea, a marosvásárhelyi
állatkert igazgatója a találkozók
egyikén elmondta, hogy országos
szinten, egységesen kellene intéz-
kedni, és erre jogszabályt kellene
kidolgozni. Megyei szinten erre ki-
képzett, sürgősségi bevetésre alkal-
mas csapatot kell létrehozni, és
megfelelő felszereléssel ellátni
(gépkocsi, altatólövedékes fegyve-
rek, hálók stb.). Ezeknek a csapa-
toknak a feladata nem az állat
kilövése lenne, hanem az altatást
követően más helyre – akár rezer-
vátumokba – szállítása. Az ötletet
többen is jónak találták, azonban a
rendőrség képviselői kifejtették,
erre nincs jogszabály, így a minisz-
tériumnak kellene ez ügyben is
sürgősen lépnie. 

Vitatott az is, hogy mikor indo-
kolt a drasztikusabb intézkedés (ki-
lövés), mit jelent a rendelkezésben
megfogalmazott azonnali veszély
(pericol iminent)? (Sz. m.: az
1169-es rendelkezésben ugyanis
az áll, hogy azonnali veszély ese-
tén kérhető a kilövés, de azt nem

tisztázza a jogszabály, hogy mit
takar ez a kifejezés.) Többen azt
állították, hogy a vadállat jelenléte
lakott területen veszélyt jelent,
még akkor is, ha nem támad em-
berekre. Jelentős kárt okoz eszten-
áknál, a háztáji gazdaságokban.
Vannak olyan falvak, ahol az em-
berek nem mernek kimenni az ut-
cára a medve gyakori jelenléte
miatt. 

A találkozókon polgármesterek
felvetették, hogy a gyakori terep-
motorozás és az ATV-zés az erdő-
ben megzavarja az állatokat,
amelyek olyan területekre vonul-
nak, ahol biztonságban érzik ma-
gukat. És ehhez társul az is, hogy a
csendesebb falvakban könnyebben
jutnak táplálékhoz. Azt is elismer-
ték, hogy az állatok az erdőirtás
miatt szorultak ki a természetes
életterükről. Habár a minisztérium
nem támogatja a kilövést – a pre-
fektúrához küldött átiratban inkább
az „aktív” (vadűzés zaj és fényjel-
zések segítségével), illetve a „pasz-
szív” (villanypásztorok, kerítések
stb.) hozzáállást szorgalmazza, a
találkozókon megfogalmazott álta-
lános vélemény az volt, hogy
mivel 2016-tól a medve szigorúan
védett állat, és emiatt tilos a kilö-
vése, szükség lenne a törvény mó-
dosítására olyan kvóták
elfogadásával, amivel  optimális
szintre kerül a medvepopuláció
egy adott területen, ahol a termé-
szetes élővilág eltartó képessége
olyan, hogy nem szorul az állat
arra, hogy máshol szerezzen táplá-
lékot. 

Nagy Zsigmond szerint haszno-
sak voltak  a találkozók, mert tisz-
tázták, hogy a felsorolt
intézmények képviselőinek mi a
feladatuk, hatáskörük az adott
szakterületen. Fontos, hogy közö-
sen lépjenek fel úgy, hogy min-
denki felelősségteljesen vállalja a
rá háruló feladatokat. Igaz – tette
hozzá az alprefektus –,  hogy szép
számban részt vettek a polgármes-
terek ezeken a találkozókon, ám az
intézkedéshozatalra jogosult va-
dásztársaságok kevésbé képvisel-
tették magukat. Azt mindenki
hangsúlyozta, hogy az érvényben
levő jogszabályok tüneti kezelést
jelentenek, a kérdés rendezésére
minél előbb országos intézkedést
kell hozni. 

(Folytatás az 1. oldalról)
Gyakoribb a medvelátogatás

Idénynyit(ogat)ó Szováta környékén

Ideiglenesen ugyan, de a Tivoli-tó is megnyitott

Vadorzóhurokba akadt felnőtt nőstény medve



Majdnem két hónapos
góltalansági sorozatát
megtörte ugyan a Sepsi
OSK a labdarúgó 1. liga
felsőházi rájátszásában,
ám a hazai pályán játszó
Viitorul hárommal vála-
szolva legyőzte a február
17-e óta nyeretlen szé-
kelyföldi csapatot. Pedig
Gheorghe Hagi, a kupa-
döntőre készülő hazai csa-
pat szakvezetője
húzóemberei javát nem is
nevezte a mérkőzésre, de a
szentgyörgyi oldalon a
csapatot alig két napja át-
vevő Marin Barbu edző
sem számíthatott félcsa-
patnyi sérült játékosra
(Eugen Neagoét és szak-
vezetői stábját múlt héten
menesztette a háromszéki
klub vezetősége). 

Az első félidő esemény-
telen focival telt, a hazaiak ugyan
több időt töltöttek a Sepsi térfelén,
de veszélyes lövésig ők sem jutot-
tak el, az egyetlen igazi helyzetük-
nél Fejér Béla a kapujából messze
kifutva szedte le Andrei Ciobanu
lábáról a labdát, tudósított a mérkő-
zésről az NSO. Szünetben viszont
megváltozott a játék képe, az addig
nagyon erőtlenül támadgató Sepsi
előbb Gabriel de Moura lövésével
tesztelte Tordai Árpádot, a Viitorul
kapusát, majd Yasin Hamed éles
szögből, kapásból a hosszú sarokba
emelte a labdát.

A székelyföldiek vezető gólja
felpaprikázta a Viitorult, két perc-
cel később a tizenhatosba jobbról
betörő Andreas Calcan kötényt
adott Sebastian Rudolnak, majd 14
méterről a hosszú alsóba lőtt. Ezt
követően George Ganea bő tíz perc
alatt háromszor is helyzetbe került,
de a Sepsi kapitánya, Ousmane
Viera kétszer is blokkolta őt a kapu
közelében, a bal alsó sarokra tartó
kapáslövésénél pedig Fejér ve-
tődve csípte el a labdát. Calcan vi-
szont ismét könnyedén ment el
Rudol mellett, és másodszor is
védhetetlenül lőtt a hosszú sa-
rokba, csak ezúttal a felsőbe – a
labda a jobb oldali és a felső lécet
is súrolva vágódott a hálóba.

Négy perccel később Hagi le-
cserélte Calcant, de az összeomló

szentgyörgyi védelem Eric de Oli-
veirának is összehozott egy gólt:
egy balról érkező beadás után a
csereként beállt Florin Ştefan a
labda mellé fejelt, a brazil légiós
pedig a kapust elfektetve köszönte
az ajándék ziccert. A 85. percben a
Calcant váltó Rivaldinhót előbb
Rudol, majd Fejér is elkaszálta a
tizenhatosban, a másodikra már

meg is kapta a büntetőt a hazai
csapat, azonban Alexis Pitu erőtlen
lövését hárította a szentgyörgyi
kapus.

A zsinórban ötödik vereségét el-
szenvedő Sepsi OSK az őszi ide-
genbeli 3-2-es győzelem és két idei
gól nélküli döntetlen után a szezon
során először kapott ki a Viitorul-
tól.

A labdarúgó harmadvonal 26. já-
téknapján a házigazda szászrégeniek
a csoport sereghajtóját, a Radnóti CS
csapatát fogadták. Az úgynevezett
Maros megyei rangadót az Avântul
különösebb erőfeszítés nélkül nyerte
meg, miután játékosainak az első já-
tékrészben mindössze félóra alatt
három alkalommal is sikerült beven-
niük Oltean kapuját.

A mérkőzés első említésre méltó
mozzanata az 5. percben a vendégek
nevéhez fűződött: ekkor Şuteu 19
méteres lövése jócskán fölé ment.
További két perc elteltével azonban
már a hazaiak kerültek főszerepbe, és
meg is szerezték a vezetést: Bujor
pontos passzal találta meg Stavilát a
bal oldalon, aki zavartalanul lőhetett
kapura mintegy 8 méterről, erős rúgá-
sát nem tudta védeni Oltean (1-0). A
10. percben Stavilă duplázott, ezzel
kétgólosra nőtt Răzvan Dan legény-
ségének előnye: a csatár szembekerült
a vendégek hálóőrével, és pár méter-
ről nem hibázott (2-0). A szászrége-
niek támadás- és gólhelyzetsorozata
tovább folytatódott: a 14., 24.,vala-
mint a 28. percben Bujor hihetetlen
helyzeteket puskázott el. Előbb sza-
badrúgásból lőtt kevéssel fölé, majd
két szituációban, valósággal gúnyt
űzve a labdarúgás fogalmából, nagy-
gyá tette Oltean kapuvédőt. Ezt köve-
tően azonban jóvátette hibáit: a 38.
percben tisztára játszotta magát, és
mintegy 9-10 méterről higgadtan a
hálóba lőtt (3-0). Ezzel a győztes
csapat kiléte gyakorlatilag eldőlt... A
túloldalon a radnótiak ritka, ám

eléggé jól összekötött támadásokat
vezettek. Egy ilyen alkalommal, a 23.
percben lefaraghattak volna hátrá-
nyukból, de Şuteu 17 méteres, jól el-
talált lövését a fiatal Vlasa a felső léc
alól bravúrosan hárította.

A második félidő Avântul-gól-
helyzettel kezdődött: a 47. percben
Stavilă kecsegtető pozícióból erőtle-
nül lőtt kapura. Ezt követően Bujor
újabb kitűnő gólhelyzeteket hagyott
ki (57., 65.). Ennek a játékrésznek a
túlnyomó részében a házigazdák já-
tékán meglátszott az összpontosítás
hiánya. Ha a megynyugtató előny tu-
datában az eredményre való „ráülés”
talán érthető is, a csapat hozzáállása
a találkozóhoz teljességgel elfogad-
hatatlan és elítélendő. Néhány alka-
lommal Răzvan Dan tanítványai
még edzőmérkőzésként sem kezel-
ték az összecsapást, legfeljebb egy
hétköznapi edzésként fogták fel.
Ezt kihasználva, a vendégek egyre
többet támadtak, Şuteu és Kerami-
das is gólt szerezhetett volna, ám
Vlasa mindkét helyzetben maga-
biztosan hárított. S hogy minden-
nek teteje is legyen, a mérkőzés
végéhez közeledve a hazaiak – Co-
vaciu (68.) és Stavilă (69., 76)
révén – újabb óriási, kihagyhatat-
lannak tűnő gólhelyzeteket puskáz-
tak el. Ezzel a könnyed
győzelemmel a szászrégeni együt-
tes zsinórban a harmadik sikerét
könyvelhette el, ezzel megőrizve,
egyben megerősítve pozícióját a
középmezőnyben. Ami a radnótiakat
illeti: nagyon fiatal gárdájuk csupán
hatalmas jóindulattal nevezhető 3.
ligás szintű alakulatnak.

Az edzőváltás sem rázta fel a Sepsi OSK-t
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Szabó Antal-Lóránd

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 26. forduló: Szászrégeni Avântul – Radnóti CS

3-0 (3-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, borús, szeles időjárás, mintegy 400 néző. Vezette:

Dumitru Mormeci (Brassó) – Récsendy Hunor (Sepsiszentgyörgy), Biró Barna
(Csernáton). Ellenőr: Ion China (Nagybánya), Marian Bordean (Nagyszeben).  

Gólszerzők: B. Stavilă (7., 10.) , V. Bujor ( 38.).
Avântul: Vlasa – Bugnar (46. Potor), Merdariu, F. Pop (82. Horvath), Ad. Luca,

Truţa, Covaciu, Chirilă (66. Baki N.), Murar ( 63. Bogăţan), Bujor, Stavilă.
Radnót: Oltean – Ad. Pop, Circa, Bălaş, Gliz, Angyal, Ghirca (80. Bartos), Ko-

vács (70. Necula), Szilágyi, Keramidas, Şuteu.

Eredményjelző
* 1. liga, rájátszás, 8. forduló: felsőház: Konstancai Viitorul –

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 3-1; alsóház: Concordia Chiajna –
FC Botoşani 2-2, Medgyesi Gaz Metan – Nagyszebeni Hermanns-
tadt 4-1, Dunărea Călăraşi – Bukaresti Dinamo 1-0. Az állás: fel-
sőház: 1. CFR 44 pont, 2. FCSB 39, 3. Craiova 36, 4. Viitorul 33, 5.
Astra 24, 6. Sepsi 20; 1. alsóház: 1. Medgyes 38 pont, 2. Dinamo 34,
3. Botoşani 26, 4. Jászvásár 24, 5. Voluntari 22, 6. Călăraşi 21, 7.
Nagyszeben 19, 8. Chiajna 16.

* 2. liga, 33. forduló: Zsilvásárhelyi Pandurii – Nagyváradi Lu-
ceafărul 0-0, CS Baloteşti – Bukaresti Metaloglobus 0-3, Academica
Clinceni – Energeticianul Şirineasa 3-1, Dacia Unirea Brăila – FC
Argeş Piteşti 0-2, Bukaresti Daco-Getica – CS Mioveni 1-0, Aradi
UTA – Temesvári ASU Politehnica 0-2, Temesvári Ripensia – Bákói
Aerostar 1-0, Konstancai SSC Farul – Petrolul Ploieşti 0-3. Az él-
csoport: 1. Academica Clinceni 76 pont, 2. Chindia Târgovişte 70,
3. Kolozsvári Universitatea 66.

* 3. liga, I. csoport, 26. forduló: CSM Paşcani – Foresta Suceava
4-1, CSM Râmnicu Sărat – Radóci Bucovina 0-4, Bodzavásári
SCM Gloria – FC Botoşani II 3-1, Karácsonkői Ceahlăul – Şomuz
Fălticeni 1-1, Sănătatea Darabani – CSM Focşani 0-5, Galaci Su-
porter Club Oţelul – Kézdivásárhelyi KSE 4-2, Sporting Lieşti –
Bodzavásári Metalul 1-4. Az állás: 1. Bodzavásári Gloria 67 pont,
2. Radóci Bucovina 51, 3. Galaci Suporter Club Oţelul 49, ...10.
Kézdivásárhelyi KSE 26.

Teljesen megváltozott MSE-t lát-
hattak azok a nézők, akik azok után
is kilátogattak a nyárádszeredai fo-
cipályára, hogy a csapat eddig egyet-
len pontot sem szerzett a tavaszi
idényben, a labdarúgó 3. liga V. cso-
portjában. A 26. fordulóban a cso-
port dobogós helyén álló
Nagybányai Minaur ellen a megye-
székhelyi csapat bebizonyította,
hogy igenis fel tud nőni a 3. liga
szintjére, és noha nem tudott nyerni,
a játék képét tekintve a nagybánya-
iak örülhetnek jobban az egy pont-
nak.

Harcos, nagy kedvvel futballozó
MSE lépett pályára a Nagybányai
Minaur elleni találkozón, ami meg-
lepte a sokkal esélyesebbnek tartott
ellenfelet. Több egy-egy elleni pár-
harcot megnyertek középpályán az
MSE játékosai, és a sokáig sérült
Sbârcea beállása a középpályán, a
hátvédek elé, minőségi változást
eredményezett. Pozitív befolyást
gyakorolt Ruja visszavonása jobb-
hátvéd posztra. A nagybányai táma-
dások rendre elhaltak a védelem
falán, és az első félidőben gyakor-
latilag két lehetőséget jegyezhet-
tünk fel, mindkettőt Gudea kapuja
előtt. A 22. percben Velichea csa-
pott rá egy eladott labdára 25 mé-
terre, meglódult az előtte álló
szabad téren a kapu felé, azonban a
keresztező védő miatt még a tizen-

hatos vonala előttről rálőtte, fél mé-
terrel a felső sarok mellé. Három
perccel később Hasirov szerzett
labdát a nagybányai védőktől, 25
méteres lövése azonban fölé szállt.

A második félidőt a Minaur
kezdte veszélyesebb akciókkal, a
szünetben beálló csapatkapitány,
Duruş már a 47. percben veszélyez-
tetett, de éles lövése kevéssel fölé
süvített. Ugyanakkor az MSE Dudás
beállásával két csatárral kezdte a
második játékrészt, és ennek is meg-
lett a látszata. A frissen beállt támadó
látványos kapáslövéssel próbálko-
zott az 51. percben, majd a 60. perc-
ben ugyanőt az ötös sarkán
választották el a labdától, a játékve-
zető szerint szabályosan, miközben
a közelben található marosvásárhelyi
csatárok mind nagyon hevesen rek-

lamáltak. Roxana Recorean med-
gyesi bíró egyébként igen határozat-
lanul, egyenetlen döntésekkel
vezette a meccset, tevékenysége a
játék hiányos ismeretéről és a dör-
zsölt labdarúgói praktikák ismereté-
nek teljes hiányáról tanúskodott.

A 62. percben Stanciu lövése ve-
szélyeztette Molnár kapuját, aztán
Lupu fejese tévesztett célt egy szög-
let után. A 76. percben újabb feltéte-
lezett büntetőt reklamált az MSE,
miután az egyik védő és a kapus ol-
lóba zárta Velicheát a tizenegyes
pont tájékán. 

Az utolsó percekben mindkét fél
kihagyott egy-egy meccslabdát. A
88. percben Molnár hatalmas ref-
lexszel védte ki a marosvásár-
helyi tizenhatoson belül ide-oda
pattogó, közelről a kapura tartó

labdát, amely ezt követően a jó
pozícióban lévő Bococi elé pat-
tant, de utóbbi lövése vérsze-
gényre sikerült, és Molnár
könnyedén begyűjthette a játék-
szert. A 90. percben Sánta került jó
lövőpozícióba, de ő is pontatlan-

nak bizonyult. Az MSE a héten
kétszer is bizonyíthatja, hogy nem
volt véletlen a Minaur elleni telje-
sítmény. Kedden Désen lép pá-
lyára Hajnal Gyula együttese,
pénteken pedig Székelyudvarhely
csapata érkezik Nyárádszeredába.

Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 26. fordulójában a következő

eredmények születtek: Csíkszeredai FK – Besztercei Gloria 2-0,
Marosvásárhelyi MSE – Nagybányai Minaur 0-0, Tordai Sticla
Arieşul – Dési Unirea 2-0, Kolozsvári Sănătatea – Székelyudvar-
helyi FC 2-2, Szászrégeni Avântul – Radnóti SK 3-0, Barcarozsnyói
Olimpic Cetate – Kolozsvári CFR II 1-0, Tasnádi Unirea – Lénárd-
falvi Comunal 0-7, Szászhermányi AFC – Medgyesi Gaz Metan II
3-0.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 26. forduló: Marosvásárhelyi

MSE – Nagybányai Minaur 0-0
Nyárádszereda, labdarúgópálya, 70 néző. Vezette: Roxana Re-

corean (Medgyes) – Emeric Tocai (Küküllőalmás), Biró Enikő
(Székelyudvarhely). Ellenőr: Mihai Hârlab (Brassó), Ivan Toma
(Beszterce).

Sárga lap: Sánta (49.), Török Sz. (80.), Balla (84.), illetve, Piper
(32.), Lupu (64.), Duruş (77.).

MSE: Molnár – Ruja, Ungur, Aldea, Török Szabolcs (77. Gher-
man), Hasirov, Sbârcea (66. Moldován T.), Petriş (46. Dudás),
Sánta, Balla, Velichea (89. Balázs Szabolcs).

Minaur: Gudea – Lihet, Kis, Simion, Lupu, Piper (56. Giurgiu),
Stanciu (66. Borota), Tutuţa, Bococi, Jeler (46. Duruş), A. Moldo-
van.

Bálint Zsombor

Összekapta magát az MSE, Nagybánya örülhet jobban a pontnak

Ranglista
1. Csíkszereda 26 20 4 2 75-16 64
2. Lénárdfalva 26 20 2 4 84-27 62
3. Nagybánya 26 14 8 4 42-19 50
4. Barcarozsnyó 26 15 4 7 31-22 49
5. CFR II 26 13 6 7 57-36 45
6. Torda 26 12 6 8 40-29 42
7. Avântul 26 12 6 8 38-27 42
8. Sănătatea 26 12 5 9 37-27 41
9. Beszterce 26 10 6 10 37-35 36
10. Szászhermány26 7 8 11 37-38 29
11. Dés 26 7 8 11 34-36 29
12. Székelyudv. 26 8 5 13 31-41 29
13. Tasnád 26 7 6 13 41-58 27
14. MSE 26 4 4 18 19-76 16
15. Medgyes II 26 3 3 20 24-68 12
16. Radnót 26 3 1 22 24-96 10

Andreas Calcan (30) kettőt vágott Fejér Bélának (j). Fotó: GSP

A szászrégeniek könnyedén 
kipipálták a kötelező győzelmet



A már bajnok Ferencváros hazai pályán 2-1-re legyőzte az
Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójának rang-
adóján szombaton.

A fennállása 120. évfordulóját ünneplő Ferencváros múlt
héten biztosította története harmincadik bajnoki címét, mivel
az előző kiírásban bajnok MOL Vidi FC nem tudta legyőzni
a Puskás Akadémiát. A zöld-fehérek így nyomás nélkül lép-
hettek pályára a szinte teljesen megtelt Groupama Arénában
a bronzéremért küzdő ősi rivális Újpest ellen.

A két csapat történetének 226. bajnoki összecsapását az
Újpest kezdte jobban, az első negyedórában Traoré, Paul-
jevic és Nagy Dániel is tesztelte Dibusz Dénest. Néhány
perccel később mégis a Ferencváros szerzett vezetést, egy
labdaszerzést követően Davide Lanzafame sarokkal készí-
tette le a labdát, amelyet Varga Roland lőtt a kapuba. A foly-
tatásban inkább a házigazda játszott mezőnyfölényben,
ennek ellenére az első félidő hajrájában egyenlített az Új-
pest: Burekovic szöglete után Nagy Dániel csúsztatott a ka-
puba.

A második játékrészben Pajovic hibáját kihasználva szinte
azonnal visszavette a vezetést a zöld-fehér együttes, igaz, a
visszajátszásokból kiderült, Lanzafame lesről talált a kapuba.
A gólt követően kényszerpihenő következett, mivel a lelátón
használt pirotechnikai eszközök miatt óriási füstfelhő alakult
ki, és beterítette a pálya egészét. A folytatásban egymás után
dolgozta ki – és hibázta el – a ziccereket a Ferencváros, míg
az Újpest csak elvétve tudott veszélyt teremteni a hazaiak ka-
puja előtt. A 11 perces ráadásban az Újpest előtt adódott
egyenlítési lehetőség, de újabb gól már nem született, a zöld-
fehérek a 226. derbin megszerezték a 103. győzelmüket.

A Ferencváros egymást követő tizedik bajnoki mérkő-
zésén maradt veretlen az Újpest ellen, ráadásul pályavá-
lasztóként immár 36 találkozó óta nem kapott ki a
bajnokságban – legutóbb 2017. április 15-én a Vasastól
szenvedett vereséget a Groupama Arénában.
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A tabella

1. Ferencváros            31      22      4       5        69-25       70
2. Vidi                         31      17      6       8        48-34       57
3. Debrecen                 31      13      9       9        39-36       48
4. Újpest                      31      12      12     7        38-24       48
5. Honvéd                   31      12      9       10      38-33       45
6. Mezőkövesd           31      11      8       12      43-38       41
7. Puskás Akadémia    31      10      6       15      34-44       36
8. Paks                        31      8        12     11      31-42       36
9. Kisvárda                 31      9        8       14      34-46       35
10. MTK                     31      10      4       17      39-48       34
11. Diósgyőr               31      9        7       15      29-53       34
12. Szombathely         31      8        5       18      30-49       29 

Eredményjelző

Tovább nőtt a már bajnok Ferencváros előnye a labdarúgó OTP
Bank Liga tabelláján, miután a szombati, 31. fordulóban 2-1-re le-
győzte az ősi rivális Újpestet, a második helyen álló MOL Vidi FC
viszont 2-1-re kikapott a kiesés ellen harcoló Diósgyőrtől. Két for-
dulóval a vége előtt az FTC 13 ponttal vezet a székesfehérváriak
előtt.

A bennmaradásért küzdő csapatok közül a Kisvárda idegenben
nyert, így a hetedik és a 11. helyezettet mindössze két pont vá-
lasztja el egymástól.

OTP Bank Liga, 31. forduló: Debreceni VSC – Kisvárda Master
Good 1-3, Diósgyőri VTK – MOL Vidi FC 2-1, Szombathelyi Haladás
– Paksi FC 1-1, MTK Budapest – Mezőkövesd Zsóry FC 0-1, Puskás
Akadémia FC – Budapest Honvéd 2-2, Ferencváros – Újpest FC 2-1.

A Ferencváros nyerte az Újpest elleni rangadót

Litauszki Róbert, az Újpest (b) és Davide Lanzafame, az FTC (k) játékosa
a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában játszott Ferencváros – Újpest
mérkőzésen a budapesti Groupama Arénában 2019. május 4-én. 
MTI/Czagány Balázs

Klopp: Hiába a jó teljesítmény, mégis háromgólos vereség
Jürgen Klopp, a Liverpool

német vezetőedzője szerint a
labdarúgó Bajnokok Ligája
elődöntőjének első felvonásán
a legjobb teljesítményt nyúj-
tották a kupasorozat idei, va-
lamint az előző szezonját is
figyelembe véve, amikor
pedig döntősök voltak. Az
angol csapat mindezek elle-
nére 3-0-ra elveszítette a Bar-
celona elleni idegenbeli
találkozót. 

A szakember szerint ennek
két fő oka is volt. „Jó lehető-
ségeket alakítottunk ki, és si-
került zavart kelteni az ellenfél
soraiban. A probléma az volt,
hogy nem sikerült gólt szerez-
nünk” – mondta Klopp.

A katalánok hajrában dup-
lázó kulcsemberével, Lionel
Messivel kapcsolatban pedig
hozzátette: „megállíthatatlan”
volt.

Luis Suárez a 26. percben szerzett vezetést a
Barcelonának, míg Messi a 75. és a 82. percben
volt eredményes – már 600 gólnál jár (!) –, így
nemcsak eldöntötte a mérkőzést, hanem segítségé-
vel együttese nagy lépést tett a továbbjutás felé.
Az argentin sztár azonban óvatosan fogalmazott a
lefújást követően.

„Nem dőlt el a továbbjutás, mert egy olyan pá-
lyán játszunk majd a visszavágón, ahol a vendé-
geknek mindig nehéz helytállniuk, és amely
komoly hagyományokkal bír, az ellenfelet pedig
állandó nyomás alá helyezi” – nyilatkozta Messi.

Kiemelte: elégedettek a teljesítményükkel, és
bár igyekeztek a saját játékukat játszani, ahhoz
nincsenek hozzászokva, hogy az ellenfél fizikailag
és pszichésen is képes felvenni velük a versenyt.
„Szeretjük birtokolni a labdát, de most nagyon el-
fáradtunk, mert ez a mérkőzés ezt követelte tő-
lünk” – közölte a támadó.

Ernesto Valverde, a Barcelona vezetőedzője is
Messit dicsérte elsősorban. A tréner szerint hiába
vannak tisztában Messi képességeivel, ennek elle-
nére újra képes meglepetést okozni még nekik is.
„Ismét ő jelentette a különbséget, és győzelemhez
segített minket” – mondta.

A liverpooli visszavágót kedden rendezik.

Tévés nézettségi rekord Hollandiában
Televíziós nézettségi rekordot döntött kedden Hollandiában a Tottenham

Hotspur – Ajax mérkőzés, amely a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének
első meccse volt Londonban. Az 1-0-s vendégsikerrel zárult találkozót mintegy
4,1 millióan látták az országban, amire klubcsapatok esetében még nem volt
példa.

Az előző csúcsot 2005 óta a PSV Eindhoven – AC Milan Bajnokok Ligája-
elődöntő tartotta, amelyet 3,8 millióan néztek tévén.

Az abszolút országos futballrekord 2014-ben született, amikor a 17 milliós
lakosságból csaknem kilencmillióan nézték a válogatottat, amely tizenegyes-
párbajban alulmaradt Argentínával szemben a brazíliai világbajnokság elődön-
tőjében.

A csapategységet dicséri az Ajax edzője

Elsősorban csapata egységes fellépését dicsérte Erik ten Hag, az Ajax vezetőedzője,
miután kedden 1-0-ra legyőzték a Tottenham Hotspurt a labdarúgó Bajnokok Ligája elő-
döntőjének első mérkőzésén Londonban.

„Fantasztikus teljesítményt nyújtottunk, időnként oroszlánként küzdve, öröm volt látni
ezt az akaratot és elszántságot – kezdte összegzését a hollandok mestere. – Nyertünk,
elégedettek vagyunk, de még csak félúton járunk. Csodálatos, ahogy mindenki együtt
harcolt, és beleadta a maga részét a sikerbe” – tette hozzá.

A 15. percben a győztes gólt szerző Donny van de Beek úgy vélekedett, hogy főként
az első félórában kerekedtek az angolok fölé. „Harminc percig mi irányítottunk, utána
viszont keményen kellett küzdenünk. A második félidő igazi csatát hozott, hasonlóra
számítok odahaza, a Johan Cruyff Stadionban is” – jelentette ki a 22 éves középpályás,
akinek csapata a Real Madrid és a Juventus után újabb idegenbeli győzelmet aratott az
egyenes kieséses szakaszban.

A Tottenham kispadján ülő Mauricio Pochettino azt emelte ki, hogy nem találták meg
a játék ritmusát. „Megfelelő volt a hozzáállásunk, de nem tudtunk mit kezdeni az ellen-
féllel. Az Ajax energikusabb és kezdeményezőbb volt, a bekapott gól pedig fájdalmas”
– kesergett az argentin tréner, aki 57 év után vezette a londoni együttest a legrangosabb
kontinentális kupa elődöntőjébe. Ugyanakkor hozzáfűzte, a második félidőben mutatott
játék alapján még van remény a visszavágón, amelyet szerdán rendeznek Amszterdam-
ban.

A Liverpool edzője gratulál a győztes Barcelona játékosainak: a legjobb telje-
sítmény is kevés volt a katalánok elleni párharc első mérkőzésén. Fotó: Barca
Blaugranes

Pontosan 25 gól a különbség 
az éllovas és a sereghajtó között

A bajnokság legnagyobb arányú győzelmét hozta a labdarúgó 4. liga elit csoport-
jának 21. fordulója, amely pontosan illusztrálja a mezőny első fele és a vége közötti
szakadékot. A hibátlan listavezető Marosvásárhelyi CSM ugyanis a sereghajtó és pont
nélküli Dánost fogadta, amelynek a kapuját nem kevesebb, mint 25 alkalommal vette
be a 90 perc alatt, átlagban három és fél percenként egy góllal. A marosvásárhelyi
csapat fölényét bizonyítja, hogy már 152 gólnál jár 21 meccs alatt, ami átlagban majd-
nem hat gólt jelent mérkőzésenként. Követői közül még Marosludas tartja úgy ahogy
a lépést, úgyhogy matematikai bajnoki sikerről még nem beszélhetünk, hiszen öt for-
duló van hátra és öt pont a különbség. A bajnokságnak ugyancsak nagy ambíciókkal
nekivágó Nyárádtői Unirea azonban már teljesen feladta, Marosszentkirályon csupán
döntetlenre játszott.

A labdarúgó 4. elit
liga 21. fordulójában:
Nagysármás – Ákos-
falva 0-2, Nyárádtői Vi-
itorul – Marosvásárhelyi
Atletic 4-3, Marosludas
– Nyárádszereda 9-2,
Marosvásárhelyi CSM –
Dános 25-0, Segesvári
CSM – Marosoroszfalu
0-2, Kutyfalva – Szo-
váta 1-4, Náznánfalva-
Marosszentkirály –
Nyárádtői Unirea 3-3.
(bálint)

Európa-liga: Győzött az Arsenal, 
döntetlen Frankfurtban

Az Arsenal házigazdaként 3-1-re legyőzte a
Valenciát, a Chelsea pedig 1-1-es döntetlent ját-
szott a Frankfurt otthonában a labdarúgó-Eu-
rópa-liga elődöntőjének csütörtök esti első
mérkőzésén.

Mouctar Diakhaby, a Valencia francia közép-
pályása már a 11. percben megszerezte a veze-
tést, mivel egy szöglet után – az Arsenal
védőinek asszisztálása mellett – közvetlen kö-
zelről a hálóba fejelt. Honfitársa, Alexandre La-
cazette viszont a folytatásban negyedórán belül
duplázott, így a londoniak fordítottak. Előbb a
spanyolok védelmi hibáját használta ki Pierre-
Emerick Aubameyang segítségével, majd közeli
fejesét követően a gólvonal-technológia segí-
tette a játékvezetőt a helyes döntés meghozata-
lában.

A második félidőben fölényben futballoztak
a hazaiak, de ez csak a 91. percben Aubameyang
jóvoltából érett újabb góllá.

Frankfurtban a szerb csatár, Luka Jovic a 23.
percben megszerezte kilencedik gólját az Eu-
rópa-liga mostani idényében, majd a szünet előtt
a Chelsea átvette a játék irányítását, és Pedro
révén egyenlítenie is sikerült. A második felvo-
nást uralták a vendégek, ám újabb találat már
nem született.

A visszavágókat csütörtökön rendezik.

Eredményjelző

Labdarúgó-Európa-liga, elődöntő, első mér-
kőzések:

* Arsenal (angol) – Valencia (spanyol) 3-1 (2-
1)

Gólszerzők: Lacazette (18., 26.), Aubameyang
(91.), illetve Diakhaby (11.).

* Eintracht Frankfurt (német) – Chelsea
(angol) 1-1 (1-1)

Gólszerzők: Jovic (23.), illetve Pedro (45.).

Ranglista

1. CSM                     21    21     0     0       152-12     63
2. Marosludas          21    19     1     1       96-22       58
3. Unirea                  21    14     5     2       99-28       47
4. Marosoroszfalu    21    10     3     8       65-45       33
5. Ákosfalva             21    9       5     7       38-43       32
6. Szováta                21    9       5     7       39-48       32
7. Atletic                  21    7       6     8       59-54       27
8. Segesvár               21    7       4     10     55-51       25
9. Nyárádszereda     21    6       3     12     45-59       21
10. Náznánfalva       21    6       3     12     41-69       21
11. Kutyfalva           21    6       3     12     42-74       21
12. Nagysármás       21    6       3     12     33-83       21
13. Viitorul               21    6       1     14     40-82       19
14. Dános                 21    0       0     21     16-150     0

Orbán István a Marosvásárhelyi TVR-ben
Hétfőn 17.05-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja

Orbán István. A Steaua és a román kézilabda-válogatott egykori kapusát, a későbbi edzőt
Szucher Ervin faggatja.



Hatalmas bravúrt hajtott végre
Románia jégkorong-válogatottja a
tallinni 1/B divíziós világbajnoksá-
gon. A 22 fős keretből 15 székely-
földi nevelésű játékost kiállító
csapat úgy nyerte meg a csoportot,
hogy a bennmaradás célkitűzésével
utazott Észtországba.

Románia jégkorong-válogatottja
két éve még a 2. divízióban játszott
olyan „jelentős” hokinemzetek tár-
saságában, mint Ausztrália vagy
Spanyolország. A Galacon rende-

zett tornát megnyerve jutott fel a
Divízió 1/B-be, ám itt nem jósoltak
hosszú életet neki, és a tavalyi vb-n
éppen csak megmenekült attól,
hogy visszatérjen oda, ahonnan jött:
az 5. helyen zárt a csoportban.

Az idén Észtországban is a benn-
maradás volt a cél, bár a jégkorong-
szövetség elnöke, Alexandru
Hălăuca azt mondta az Agerpres
hírügynökségnek, hogy ha nem hi-
ányozna öt sérült alapjátékos a ke-
retből, a legjobbakkal is

megküzdhetnének. Aztán az első
meccsen, a házigazdákkal szemben
megszületett az első meglepetés. A
rendes játékidő döntetlenre végző-
dött, a szétlövésben azonban Ro-
kaly Szilárd találatával
megszerezték az első két pontot.
Amire azonban mindenki felkapta a
fejét, az a Japán elleni 3-2-es győ-
zelem volt a második fordulóban,
miután a távol-keletiek 2-0-ra ve-
zettek. Japán ugyanis a tavaly a 2.
volt a divízióban.

Következett az 1/A-ból kiesett
Lengyelország, amely addig csak
nagyarányú győzelmeket aratott,
és nagy esélyes volt a visszaju-
tásra. Idegtépő mérkőzésen kétszer
is Románia vezetett, a lengyelek
az utolsó másodpercekben egyen-
lítettek. Következett a hosszabbí-
tás, amelyet Boriszenkó
bombagólja döntött el Románia ja-
vára. Ezzel a csapat favorittá lépett
elő, azonban most már mindkét
megmaradt mérkőzését rendes já-
tékidőben kellett megnyernie a
csoportgyőzelemhez, hiszen két
pontot már elhullajtott az időn túli
sikerekkel, és ellenkező esetben a
lengyelek megelőzték volna őket,
a közvetlen siker ellenére. Ezt a
nyomást azonban kiválóan kezel-
ték a többnyire székelyföldi játé-
kosok, akik Ukrajnát 5-1-re,
Hollandiát 3-1-re verték, és ezzel

jövőre a sokkal erősebb 1/A diví-
zióban szerepelhetnek, amely a vi-
lágliga előszobája, és ahol többek
között Magyarország lehet (ha
nem esett ki – a lapzártánk után
végződött mérkőzés eredményé-
nek függvénye) az ellenfél.

Románia legeredményesebb gól-
szerzői Rokaly Szilárd és Biró
Gergő voltak 3-3 találattal, előbbi a
Csíkszeredai Sportklubtól, utóbbi a
Brassói Coronától. Két-két gólt
ütött Góga Attila (Gyergyói HK),
Pavlo Boriszenkó (Corona), Anton
Butucsnov (Galaci CSM) és Péter
Balázs (Corona), egyet-egyet Ré-
szegh Tamás, Salló Alpár (mindket-
ten Sportklub) és Marius Constantin
(Gyergyói HK). Az Ukrajnából ho-
nosított Boriszenkó és Butucsnov,
illetve a bukaresti Constantin kivé-
telével valamennyien székelyföl-
diek. (bálint)

Kiesőjelölt lett a magyar jégkorong-
válogatott a Kazahsztánban zajló Diví-
zió I/A világbajnokságon, miután a
Koreai Köztársaságtól, Kazahsztántól
és Szlovéniától is kikapott, és mindös-
sze Litvánia ellen sikerült nyernie. A
baltikumi együttes ugyanis meglepe-
tésre legyőzte a Koreai Köztársaságot,
és ezzel beérte a magyar csapatot, va-
lamint az ugyancsak hárompontos szlo-
vénokat a tabellán. (A zárófordulóban
vasárnap a szlovén-litván volt az első,
míg a kazah-magyar az utolsó össze-
csapás. Majoross Gergely megbízott
szövetségi kapitány csapatának ugyan-
annyi pontot kellett szereznie, mint
amennyit a litvánok gyűjtöttek a záró-
napon, vagy többet, mint amennyivel
Szlovénia gazdagodott, így kerülhette
el a kiesést jelentő utolsó pozíciót.)

Majoross Gergely szerint amíg nagy
terület áll rendelkezésre, és sebesség-
ből, ügyességből meg tudják oldani a
szituációkat, addig eredményesek tud-
nak lenni, egy számukra kellemetlen
stílusban játszó ellenféllel szemben vi-
szont bajban vannak. „Ha reálisan gon-
dolkodunk, akkor ma az A csoport
tőlünk nagyon távol van, s az elmúlt jó

néhány évben is messze volt. Az, hogy
tavaly minden eredmény a legjobban
alakult, s az utolsó pillanatig úgy volt,
hogy feljuthatunk, becsaphat minket” –
utalt a 2018-as budapesti világbajnok-
ságra, amikor saját közönsége előtt 7
ponttal negyedikként zárt a magyar vá-
logatott, amelynek 15,8 másodpercen
múlt a britek elleni rendes játékidős
győzelem, s – 9 ponttal – a feljutás.

Szilassy Zoltán másodedző szerint
ez a vb egy „kis A csoport”, ahol na-
gyon nehéz meccseket nyerni. „Ha a já-
tékunkat nézzük, az nyilván lehetne
jobb, voltak olyan találkozóink, ame-
lyeket nyerhetőbbé tehettünk volna. A
szlovénok elleni 6-0-s vereség nagyon
fáj.” Kifejtette: a litvánok elleni talál-
kozót leszámítva a három elvesztett
meccsen a statisztikák szerint a lövés-
arány 102-92 volt saját javukra, a gól-
különbség viszont 2-14. „A játékunk
nem hatékony. Ott vagyunk a kapu
előtt, megcsináljuk a helyzeteket, de
nem használjuk ki őket” – mondta.

A vb első két helyezettje játszhat
majd a 2020-as, svájci elit vb-n, az
utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be.
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Eredményjelző
Divízió I/B jégkorong-világbajnokság (Észtország):
* 1. forduló: Ukrajna – Japán2-3 (1-2, 1-1, 0-0), Románia – Észt-

ország 4-3 (2-0, 0-2, 1-1) – szétlövéssel, Hollandia – Lengyelország
1-8 (1-1, 0-2, 0-5)

* 2. forduló: Japán – Románia 2-3 (2-0, 0-2, 0-1), Lengyelország –
Ukrajna 7-3 (2-1, 4-1, 1-1), Észtország – Hollandia 4-1 (1-0, 2-1, 1-0)

* 3. forduló: Hollandia – Ukrajna 1-8 (0-1, 1-4, 0-3), Japán –
Észtország 5-2 (4-1, 0-0, 1-1), Lengyelország – Románia 2-3 (0-1, 0-
0, 2-1) – hosszabbítás után

* 4. forduló: Japán – Hollandia 2-3 (0-1, 0-1, 2-1), Ukrajna – Ro-
mánia 1-5 (0-2, 1-1, 0-2), Észtország – Lengyelország 2-3 (0-1, 0-0,
2-2)

* 5. forduló: Románia – Hollandia 3-1 (1-0, 1-1, 1-0), Lengyelor-
szág – Japán 7-4 (1-1, 4-0, 2-3), Észtország – Ukrajna 4-3 (1-3, 1-0,
1-0) – hosszabbítás után.

A végeredmény: 1. Románia 13 pont, 2. Lengyelország 13, 3.
Japán 6, 4. Észtország 6, 5. Ukrajna 4, 6. Hollandia 3.

Jégkorong-világbajnokság 
Messze az elittől a magyar csapat

Most még nem kívánkoztak 
a tengerpartra

Sárga csoportos ellenfelet győzött le a Maros-
vásárhelyi CSM férfikosárlabda-csapata a bajnoki
rájátszás első körében, így a valósághoz közelebb
álló, 9-12. helyek egyikén végez a bajnokságban.
A Konstancai Athletic elleni sorozatban a maros-
vásárhelyieknek nem volt kedvük még egyszer le-
utazni a tengerpartra, így hazai pályán másodjára
voltak sikeresek a párharcban.

Akárcsak Konstancán, szoros, néha idegtépő
volt a mérkőzés a marosvásárhelyi sportcsarnok-
ban is, a végkifejletre az utolsó másodpercekig
várni kellett. Noha az első három negyedben fo-
lyamatosan a CSM vezetett, adott pillanatban tíz
ponttal is, az Athletic mindannyiszor visszaka-
paszkodott, elsősorban a két légiós, Ray és Lock-
hart pontos távoli dobásainak köszönhetően,
miközben a marosvásárhelyiek számára ezen a
meccsen a triplák nehezen akartak beakadni.
Engi-Rosenfeld például hét kísérletből csupán
egyet értékesített. 

Így történhetett meg, hogy a negyedik negyed
elején Konstanca átvette a vezetést, és reményked-
hetett abban, hogy a sorozatot hazai pályán for-
dítja majd a saját javára. Bölöni és Şolopa
kétpontosai és Borşa triplája azonban újra a CSM
felé billentették a mérleget, de hiába vezetett a ma-
rosvásárhelyi alakulat újra hat ponttal négy perc-
cel a vége előtt, még nem értek véget az izgalmak.
Az utolsó két percben háromszor is mindössze egy
pontra zárkózott fel Konstanca, utoljára az utolsó
húsz másodpercben egy Lockhart-triplával. Aztán
szinte bejött a gyors szabálytalankodás taktikája,
mert Engi-Rosenfeld kihagyott egy szabaddobást,
és Lockhart egyenlített. Csakhogy a CSM-nek
még volt egy támadásra ideje, Bölöni pedig meg-
szerezte a győzelmet és a továbbjutást jelentő ko-
sarat.

Ha Konstanca ellen a bajnokságot kezdő csa-
pattal – Martinićcsel és Steffel – játszanak a ma-
rosvásárhelyiek, a továbbjutás feltételezhetően
nem okozott volna gondot, így azonban szép tel-
jesítménynek számít, bár nem teljesen váratlan-
nak. Ugyanakor a következő körben az előbb
említett Martinićcsel felálló Voluntari ellen cso-
dának kell történnie a továbbjutáshoz. Az első
mérkőzést a Bukarest szomszédságában található
városban a program szerint csütörtökön, a maros-

vásárhelyi visszavágót vasárnap rendezik, de a
pontos programot még nem tette közzé a sportági
szövetség.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, a 9-16. he-

lyekért, 2. menet: Marosvásárhelyi CSM –
Konstancai Athletic 94:92 (27-23, 19-22, 24-
22, 24-25)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 800
néző. Vezette: Stretea Máté András (Nagyvá-
rad), Marius Epure (Rm.-Vâlcea), Cristian
Trofim (Temesvár). Ellenőr: Radu Vaida
(Nagyvárad).

CSM: Kalve 29 pont (1), Sánta 16, Bölöni
14 (3), Borşa 13 (2), Engi-Rosenfeld 8 (1), Şo-
lopa 8, Kilyén 6 (1).

Athletic: Ray 26 (4), Lockhart 24 (4),
McLean 17, Andrieş 9 (1), Oprean 7 (1), Mâi-
nea 5 (1), Ciucă 2, Ursu 2, Trandafir.

Eredményjelző
A rájátszás első körében:
* az 1-8. helyért (három győzelemig tartó

párharcok): harmadik – és szükség esetén ne-
gyedik – mérkőzések: Bukaresti Dinamo –
Nagyszebeni CSU 64:56 és 65:84 (1-3), Buka-
resti Steaua – Kolozsvári U-BT 66:69 (0-3),
BCM U FC Argeş Piteşti – Nagyváradi CSM
87:93 (0-3), Temesvári SCM – SCM U Cra-
iova 78:90 és 96:78 (2-2).

* a 9-16. helyért (két győzelemig tartó pár-
harcok): második mérkőzések: Csíkszeredai
VSKC – CSO Voluntari 98:106 (0-2), CSM
Focşani – Galaci Phoenix 78:95 (0-2), Mára-
marossszigeti CSM – Medgyesi CSM 61:74
(0-2), Marosvásárhelyi CSM – Konstancai
Athletic 94:92 (2-0).

Az elődöntő sorozatok párosítása
* az 1-4. helyekért: Nagyszebeni CSU – Te-

mesvári SCM/SCM U Craiova, Kolozsvári U-
BT – Nagyváradi CSM

* az 5-8. helyekért: Temesvári SCM/SCM
U Craiova – Bukaresti Dinamo, BCM U FC
Argeş Piteşti – Bukaresti Steaua

* a 9-12. helyekért: CSO Voluntari – Ma-
rosvásárhelyi CSM, Galaci Phoenix – Med-
gyesi CSM

* a 13-16. helyekért: Konstancai Athletic –
Csíkszeredai VSKC, Máramarossszigeti
CSM – CSM Focşani

Bálint Zsombor

A többségében székelyföldi nevelésű játékosokra alapozó román válogatott a feljutást ünnepli. Fotó: IIHF

Eredményjelző
Divízió I/A jégkorong-világbajnokság (Kazahsztán):
* 1. forduló: Kazahsztán – Szlovénia 3-2 (3-0, 0-2, 0-0), Koreai Köztár-

saság – Magyarország 5-1 (1-1, 2-0, 2-0), Fehéroroszország – Litvánia 4-3
(3-2, 0-0, 1-1)

* 2. forduló: Kazahsztán – Litvánia 3-1 (1-0, 1-0, 1-1), Fehéroroszország
– Magyarország 3-1 (1-0, 1-0, 1-1), Koreai Köztársaság – Szlovénia 5-3 (1-
3, 3-0, 1-0)

* 3. forduló: Kazahsztán – Koreai Köztársaság 4-1 (2-0, 1-0, 1-1), Ma-
gyarország – Litvánia 4-1 (2-1, 2-0, 0-0), Fehéroroszország – Szlovénia 4-1
(1-0, 0-0, 3-1)

* 4. forduló: Kazahsztán – Fehéroroszország 3-2 (2-0, 0-1, 0-1, 1-0) – 
hosszabbítás után; Litvánia – Koreai Köztársaság 2-1 (1-0, 0-0, 1-1), Szlo-
vénia – Magyarország 6-0 (1-0, 3-0, 2-0)

Világelitben a kazahok és a fehéroroszok
Két mérkőzéssel a vége előtt eldőlt, hogy a kazah válogatott tagja lesz a

2020-as svájci elit vb mezőnyének. Szombaton ugyanis a vele azonos pont-
számú fehérorosz csapattal találkozott a házigazda, amelynek akkori előnye
három pont volt a harmadik Koreai Köztársaság előtt, s amelyet 4-1-re le-
győzött csütörtökön, pontazonosságnál pedig az egymás elleni eredmény
rangsorolt. A mérkőzésen a kazahok hosszabbításban 3-2-re nyertek, ez
pedig egy pontot jelentett a fehéroroszoknak is, ami elégséges a jövő évi A
csoportos szereplés biztossá tételéhez.

Bravúr a jégkorong-vb-n



Újabb nagy nemzetközi előadókat jelentettek be a
Vibe szervezői: Alle Farben német lemezlovas és a
brit Foreign Beggars is ott lesz idén a Maros-parton.

Alle Farben imád kísérletezni a zenével, szívesen
dolgozik együtt más muzsikusokkal, amiből érdekes
műfaji keveredések születnek, néha még klasszikus
zene és swing is beszivárog a dalaiba. Nem kell meg-
lepődni azon sem, ha a Maros-parti bulisátorban egy-
szer csak Csajkovszkij is felcsendül az éjszakában. A
komolyzene persze csak díszítés Alle zenéjében, a
berlini DJ ugyanis főleg technóra, minimalra és
house-ra építi ütemvezetését. „A berlini éjszakák han-
gulata költözik Marosvásárhelyre Alle Farbennel.
Színes, határtalan, és mindig nagyon keskeny sávban
egyensúlyoz a dekadencia és az öröm között” –
mondta Rés Konrád Gergely fesztiváligazgató. Érde-
kesség, hogy Alle Farben eddig több mint 150 élő
koncertet adott, és olyan fesztiválokon zenélt, mint a
Tomorrowland és a Lollapalooza. 

A brit Foreign Beggars teljesen mást hoz a Vibe-
ra, mint az eddig bejelentett együttesek. Ütős alapo-
kat és kemény rapet kapunk majd, az mc-k dubsteppel
tekerik a hangulatot egy metálkoncert intenzitására.
Azoknak, akik nem ismernék a Foreign Beggarst, a
szervezők a tizennégy milliós nézettségű Contact
című számot ajánlják.

A harmadik Vibe-on fellép még a világ legnagyobb

fesztiváljainak állandó meghívottja, Lost Frequen-
cies, és a legismertebb magyarországi zenekarok,
mint a Punnany Massif, a Halott Pénz, Kowalsky meg
a Vega, a Follow the Flow, Horváth Tamás, Krúbi,
Fran Palermo, a YesYes, a Sky Fanatic és a Drop The
Cheese. Visszatér a Wellhello, ByeAlex és a Slepp,
az Intim Torna Illegál és a Kistehén is. Ott lesznek
még a hiphop képviseletében Saiid, NB és persze a
Bëlga. Az X-Faktor győzteseiről sem feledkeztek
meg a szervezők, a Vibe-on ott lesz a hazai kedvenc
USNK.

A Vibe tudásfóruma, a Koli eddig bejelentett nevei:
a közösségi média mémsztárja, Tibi atya. A millenni-
umi nemzedék írónői: Kemény Zsófi, Kali Ágnes és
Lupescu Kata. Kádár Magor, aki arra keresi a választ,
miért (nem) fekszik a jelenlegi oktatás a millenári-
soknak? Seer László a számítógép- és robotgenerá-
ciók fejlődését jogi és IT-szempontból közelíti meg.
Vitus-Bulbuk Emese pszichológus az új nemzedék
felnőtté válásáról beszél, Koltai Balázs előadásában
az innovatív vállalkozásokról lesz szó. Az Amigos a
gyerekekért alapítója, Fábián Sára a társadalmi vál-
lalkozásokról fog beszélni. Jön Joós Andrea, aki
tanár, tréner, rádiós, televíziós műsorvezető. Morcz
Fruzsina a Zeneipari Hivatal nevet viselő, zeneipari
képzésekkel foglalkozó iskolától a szakma újdonsá-
gairól fog mesélni.

Pályázati felhívás 
A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal – szerződő félként – pályáza-

tot hirdet oktatási, kulturális, ifjúsági, sport, valamint környezetvé-
delmi jellegű projektek finanszírozására 

Szerződő fél: Szászrégeni Polgármesteri Hivatal, 
adószám 3675258, Szászrégen, Petru Maior tér 41. szám, 
Maros megye, telefon: 0265/511-112, fax: 0265/512-542, 

e-mail: office@primariareghin.ro 

A Románia Hivatalos Közlönye VI. része 2019. április 24-i 63. szá-
mában közöltek szerint a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal pályá-
zati felhívást tesz közzé azon magán- és nem nyereségcélú jogi
személyek számára, akik/amelyek eleget tesznek a 350/2005-ös tör-
vény feltételeinek. 

A következő kategóriákban lehet általános érdekeltségű, non-
profit jellegű tevékenységek támogatására vissza nem térítendő hi-
telre pályázni: oktatási és kulturális tervek; ifjúsági pályázatok;
sportprojektek; környezetvédelmi és fenntartható fejlődéssel kap-
csolatos tervek. 

Az oktatási és kulturális, ifjúsági, sportprojektekkel, a környe-
zetvédelmi és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tervekkel a kö-
vetkező jogszabályok alapján lehet pályázni:

– az általános jellegű, nonprofit tevékenységek költségvetésből
való támogatására vonatkozó 350/2005-ös törvény 6. cikkelye;

– a finanszírozási szabályzatra vonatkozó, 2019. január 31-én ki-
bocsátott 25-ös számú szászrégeni helyi tanácsi határozat.   

A szerződések finanszírozási forrása: a Szászrégen helyi költ-
ségvetésére vonatkozó 2019. április 18-i 68-as számú helyi tanácsi
határozat alapján: 240.000 lej.

A helyi költségvetésből finanszírozott vissza nem térítendő hitel
folyósításának programja a szászrégeni helyi tanács 2019. április
18-i 78-as határozata alapján a következő: 

1. Oktatási és kulturális projektekre 50.000 lej
2. Ifjúsági projektekre 60.000 lej
3. Sportprogramokra 100.000 lej 
4. Környezetvédelmi 
és fenntartható fejlesztési projektekre 30.000 lej 

Összesen 240.000 lej

A pályázatok határideje: a  határidőt a finanszírozási szerződé-
sek megkötésekor külön-külön szögezik le a pályázóval, ami leg-
később 2019. december 15-e lehet. 

A pályázáshoz szükséges dokumentáció, a pályázás és az elbírá-
lás szabályzata, a pályázati útmutató megtalálható a Szászrégeni
Polgármesteri Hivatalban, valamint http://www.primariareghin.ro
honlapon a Finanţări nerambursabile címszó alatt.

Bővebb információk a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal pályá-
zatelbíráló bizottságától kaphatók. 

A pályázatokat 2019. június 7-én 13.30-ig lehet benyújtani. 
A pályázatokat a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal Petru Maior

tér 41. szám alatti közönségtájékoztató osztályához kell eljuttatni. 
A pályázatok felbontásának időpontja és helyszíne 2019. június

10-én 12 óra, a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal kis gyűléstermé-
ben. 

A pályázatelbíráló bizottság június 11-e és 22-e között válogatja
ki a projekteket.  

Az eredményeket legkésőbb  június 26-án közzéteszik. 
Óvási határidő: a közlést követő három munkanapon belül.
Jelen hirdetést 2019. április 23-án küldték el a Hivatalos Köz-

lönyben való közzétételre. 
Precup Maria polgármester 

Rădoi Mirela Minodora jegyző 
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Német és brit világsztárok 
a Vibe Fesztivál legújabb headlinerei 

Viva la Diáknapok! 
Május 8-án startol a 22. Marosvásárhelyi Di-
áknapok és Diákfesztivál. Az eleinte nagyrészt
helyi egyetemistákat megszólító szórakoztató
esemény az utóbbi években a város májusi
fesztiváljává nőtte ki magát. A szervezők idén
is változatos programmal és színes zenei kíná-
lattal várják az érdeklődőket.

A négynapos rendezvény idén 22. alkalommal kerül
megrendezésre, május 8-11. között, a Marosvásárhelyi
Magyar Diákszövetség (MMDSZ) szervezésében. Az
évről évre új téma köré épített Diáknapok idei kiadása
mexikói színeket ölt.

Ebben az évben is a programsorozat alapjaiban a ha-
gyományaihoz igazodik: napközben mintegy 1500
egyetemistát megmozgató sport-, ügyességi, logikai és
csapatjátékok várják a résztevőket. 

Esténként a fesztivál kapui megnyílnak minden szó-
rakozni vágyó számára. A fellépő zenekarok listáját a
sokszínűség jellemzi. Az érdeklődők olyan népszerű
fesztiválzenekarokat hallhatnak élőben játszani, mint
a hazai Bagossy Brothers Company, a Brains,  a Lóci
Játszik, valamint a világzene kedvelőinek örömére fel-
lép majd a Parno Graszt is. Az erdélyi zenekarok közül
pedig játszik majd a FUNKorporation, a No Sugar, a
Teddy Queen, valamint a 4S STREET.

A koncertek befejeztével nem ér véget az este: Tesco
Disco, Drop The Cheese, DJ Tőtöttcigi, Andriss, DJ
Rosso Bruno & Thomas Pcz és DJ Andrei Chelbezan
biztosítják a fergeteges hangulatot a gokartpályán.

A bérletek elérhetők az MMDSZ- és a msHÖK-iro-
dákban, bővebb információk az esemény Facebook- és
weboldalán.

Diákcsereprogram 
Szászrégenben

Április 9-13. között tíz diák látogatott Szászrégenbe a hollandiai 
Weertből. A középiskolások a szászrégeni Lucian Blaga Technológiai Lí-
ceum és a hollandiai Philips van Horne középiskola közötti többéves di-
ákcsereprogram újabb mozzanataként keresték fel a Maros-parti várost. 

A vendégeket hivatalában fogadta Maria Precup polgármester, aki a
közigazgatásról, a hazai oktatási rendszerről beszélt, és szóba került a
Brexit témája is. A diákok a vendéglátó iskolában angol-, matematika-,
román-, kémia- és biológiaórán, illetve csapatépítő játékokon vettek
részt. Kosztan Katinka – aki Drescan Cristina és Dumitrache Andreea
tanárnők mellett részt vett a szervezésbem – elmondta: a hollandok meg-
látogattak egy hegedűkészítő műhelyt, felkeresték az evangélikus temp-
lomot és a néprajzi múzeumot, ahol gyöngyfűzéssel is foglalatoskodtak.
A programjukban szerepelt  a marosvécsi Kemény-kastélybeli és egy
erdei kirándulás is, és volt idő a vendéglátó családdal is közös tevékeny-
ségen részt venni. A cserekapcsolatot a polgármesteri hivatal, a Lucian
Blaga líceum és a részt vevő diákok szüleinek a hozzájárulásával mű-
ködtetik. A régeni diákok idén március 19-23. között voltak Hollandiá-
ban, ahonnan rengeteg élménnyel, tapasztalattal tértek haza. 

Fülöp Detti 



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa megbízható cégtől. Tel.
0747-566-430. (5/2522)

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti, vagon
típusú tömbházlakás Marosvásárhe-
lyen, a Szabadság utca környékén.
Ára: 36.000 euró. Érdeklődni a 0742-
940-744-es telefonszámon, 10-20
óra között. (11/2530-I)

ELADÓ tűzifa, 150 mt. Tel. 0747-620-
424. (2537)

TŰZIFA eladó, házhoz szállítjuk. Tel.
0758-548-501. (2538)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (2/2330)

VÁLLALOK vakolást, padlócsempe-
lerakást, tetőjavítást (régi cseréppel). Tel.
0747-816-052, János. (4/2332)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: Lindab
tetőzetet, ácsmunkát, cserépforgatást,
tetőjavítást, bádogosmunkát 20%
kedvezménnyel. Tel. 0743-799-833.
(9/2507)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tető-
készítést (cserépből, Lindab lemez-
ből) és javítást, szigetelést stb. Tel.
0748-669-239, Mihály. (6/2484-I)

VÁLLALUNK szobafestést, mázolást,
padló- és falicsempe-lerakást,
lépcsőházfestést garanciával. Tel. 0746-
552-473. (12/2510)

MEGEMLÉKEZÉS

Az életben minden elmúlik, csak

egy marad örökké: az emlékezés.

Fájó szívvel és soha el nem múló

szeretettel gondolunk drága szü-

leinkre, a nyárádszentbenedeki

id. BUKSA DOMOKOSRA és

BUKSA ILONÁRA szül. Pásztor

haláluk 21., illetve 32. évforduló-

ján. Emlékük legyen áldott és

nyugalmuk csendes! Négy gyer-

mekük és azok családja.

(1/2497)

Kegyelettel emlékezünk
GYÖRGY ANDRÁSRA, az Imatex
volt dolgozójára halálának ne-
gyedik évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Menye, Babi, unokája, Csaba és
családja. (2534-I)

Fájó szívvel emlékezünk május
6-án a kibédi ORBÁN LÁZÁRRA
halálának 10. évfordulóján. Emlé-
két szeretettel őrzi felesége,
három gyermeke és családjuk.
Nyugalma legyen csendes!
(4/2482-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama és testvér, 

BALÁZS MAGDA MÁRTA 
szül. KAPUSY MAGDA MÁRTA

tanítónő 
életének 89. évében váratlanul el-
hunyt. Drága halottunkat 2019.
május 7-én 11 órakor a marosvá-
sárhelyi római katolikus temető
alsó kápolnájából helyezzük örök
nyugalomra. Drága emléke szí-
vünkben él. 

Szerettei. (11/2489-I)

Kimondhatatlan fájdalommal tu-
datjuk, hogy édesanyánk és
nagymamánk, 

KÁDÁR ERZSÉBET 
született Miklós 

tanítónő  
hosszú szenvedés után végre
nyugalomra talált. Utolsó útjára
2019. május 6-án, hétfőn fél 12-
kor kísérjük a remeteszegi teme-
tőben. Emléke szívünkben él! 

A gyászoló család. (10/2529-I)

„Bíztunk az életben, hittünk a
gyógyulásban,
De ha abban nem, legalább a
csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket
szerettél,
Csoda volt, ahogy az életért küz-
döttél.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
rető férj, apa, nagyapa, testvér,
após, rokon, jó szomszéd és
barát, a marosvásárhelyi szüle-
tésú 

BÁN ÁRPÁD 
marosvásárhelyi lakos súlyos
betegségben életének 63. évében
elhunyt. Temetése 2019. május 6-
án, hétfőn 13 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma békés! 

A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal búcsúzom
öcsémtől,

BÁN ÁRPÁDTÓL.
Emléked legyen áldott, nyugo-
dalmad csendes! 
Szerető nővéred, Olga (Babu).
(sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
dédnagyapa, testvér, sógor,
rokon, szomszéd, ismerős, 

KÖPECZI MÁRTON 
életének 89. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetése május 7-én,
kedden 11 órától lesz a Jeddi úti
temetőben, református szertar-
tás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Lányai, Bogár és Lili, családjuk-
kal. (2535-I)

„Az élet elmúlik, de az emlékek
élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” 
Megrendülve, mély fájdalommal
búcsúzunk 

BANCU ŞERBAN 
sebészprofesszortól, 

aki kiváló oktató, 
barát és jó kolléga volt. 

Halálával pótolhatatlan hiány
érte orvosközösségünket. 
Őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. 
A bánat, a fájdalom örökre meg-
marad, velünk lesz szép emléke,
az idő bárhogy is halad.
A II-es Számú Sebészeti Klinika
közössége. (2536-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel értesültünk
POLÓNYI GÉZA halálhíréről, aki
Magyarország kolozsvári főkon-
zulátusának munkatársaként
nélkülözhetetlen munkát végzett
a romániai magyar diplomácia és
az erdélyi magyarság érdekében. 
Halálával pótolhatatlan űrt
hagyott maga után. A gyászoló
családnak vigasztalódást kívá-
nunk! Emléke legyen áldott! 
Az Erdélyi Magyar Néppárt
Kolozs megyei elnöksége 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács Kolozs megyei elnöksége
(sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik fájdalmunk-
ban osztozva drága halottunk, a
balavásári SZALMA PIROSKA
temetésén és végtisztes-
ségadásán részt vettek, illetve
együttérzésüket, részvétüket
nyilvánították. A gyászoló család.
(4/2521-I)
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A hirdetési rovatban 

megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT, TAKARÍTÓNŐT. Nyolcórás munkaprogram, előnyös mun-
kabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21220)
PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és RAKTÁROST alkalmazunk pékségbe. Előnyös mun-
kabér, nyolcórás munkaprogram, étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21220)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u.
47/3. szám (November 7.). (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej), 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT
(gradul 3) és SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca
85. szám alatt. (63533-I)
A VIM SPECTRUM GYÓGYSZERGYÁR TELEFONOS ÉRTÉKESÍTŐT alkalmaz. Versenyképes bé-
rezés. Elvárások: a román nyelv magas szintű ismerete, nagyon jó kommunikációs készség. Az önéletraj-
zokat a vim@vimspectrum.ro e-mail-címre vagy a vállalat székhelyén várjuk. (21227-I)
AZONNALI kezdéssel ÁPOLÓKAT és ASSZISZTENSEKET alkalmazunk az ANA GONDOZÓHÁZBA.
Magas bérezés. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0774-539-050. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓ-
SÁG versenyvizsgát hirdet két megüresedett SZOCIÁLIS GONDOZÓI állás 

ideiglenes betöltésére a családi típusú házak felügyeleti és adminisztratív szol-
gálatához.

Sajátos követelmények: 
SZOCIÁLIS GONDOZÓ: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű

oklevéllel) szociális munkás szakon, szociális gondozói szakképesítéssel.
Az írásbeli vizsga 2019. május 20-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli

vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül.
A versenyvizsgára a dossziékat május 10-ig kell benyújtani.

Érdeklődni a humánerőforrás-osztályon: Marosvásárhely, Trébely utca 7. szám,
A épület, 9-es iroda. Tel. 0265/211-699, 27-es mellék, faxszám: 0265/211-561,

www.dgaspcmures.ro (sz.-I) 
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2019 TUNÉZIA
Repülővel Kolozsvárról, 

minden illetékkel

Üdülés: 
Mahdia, 

Monastir, 
Sousse, 

Port el 
Kantaoui

2019. május 8. 
– október 6., 

minden szerdán

434 euró / fő ártól,
előfoglalási 

kedvezménnyel, 
4* szálloda, 

all inclusive ellátással


