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Ma is helytállásra int Bocskai

Jubileumi ünnepség bosszúsággal

Elterelik
a forgalmat
a községközpontból
Tekintettel arra, hogy a Marosvásárhely irányából az új gáton keresztül
igen nagy a tehergépkocsi-forgalom,
Marosszentkirály polgármesteri hivatala hozzáfogott saját költségvetéséből a Bere-patak fölötti híd
megerősítéséhez.

____________2.
Az árvákért
táncoltak

Az együttes a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány által működtetett
Lidia otthon lakóinak megsegítésére
szervezett fergeteges előadást,
amelynek első perceiben az otthonban
élő gyermekek mutatkoztak meg a
nem éppen telt házas nagyérdemű
előtt.

____________5.
Egyre kevesebb
a télűző fiatal

Ezúttal nem a farsangi lakodalom forgatókönyvére összpontosítottunk, inkább azt próbáltuk feltérképezni, mit
jelent, miért fontos a szereplőknek ez
a játék. A háztól házig vezető úton elcsípett gondolatokból az is felsejlett,
hogyan és hol képzelik el jövőjüket az
önfeledten bolondozó fiatalok.

Huszonötödik alkalommal hajtottak fejet Bocskai szobra előtt

Huszonötödik alkalommal emlékezett Nyárádszereda arra a
történelmi pillanatra, amikor Bocskai István bihari főurat,
szabadságharcos vezetőt 1605. február 21-én fejedelmükké
kiáltották ki ezen a településen a székelyek. A jubileumon
azonban sajnálatos és nem várt incidensnek is tanúi lehettek
az ünneplők.

Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László

Idén is méltó programmal készültek a szervezők a nagy fejedelem emlékünnepségére a kisvárosban: pénteken helyi és erdőszentgyörgyi diákok mérték össze tudásukat a fejedelemről és koráról, szombaton és
vasárnap a lakosságot jó hangulatú néptáncelőadásra és farsang végi műsorra várták, de fennkölten is tudtak tisztelegni az elmúlt évtizedek,
évszázadok székelyeinek tettei előtt.
(Folytatás a 4. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

____________6.
Négyes döntőben
a Romgaz
Elektromaros

Néhány év szünet után ismét bejutott
az európai női teke legjobb négy csapata közé a Marosvásárhelyi Romgaz
Elektromaros.

____________7.

Staféta

Alig váltották le a nyelvtani és kifejezésbeli botlásai miatt sokat
kritizált korábbi tanügyminisztert, aki máramarosi tájszóval ízesítette
beszédét, bukovinai utódjáról máris kiderült, hogy nyelvhelyesség
dolgában az elődjénél is többet bakizik. Egyik beszédében pedig egy
moldvai tájszót, „a pamblicát” használta, ezért a miniszteri meghallgatásra három pántlikával és nyelvtankönyvvel várta az ellenzék.
Egyébként a tájszót a lexikonok szerint a magyarból vették át a román
nyelvbe, ami nem csoda, hisz szülővárosát, az egykori Osztrák-Magyar Monarchia koronatartományának részét képező Falticsént
1779-ben bukovinai székelyek alapították. Így kerülhetett be a bukovinai tájszavak közé a sváb Bandl szóból magyarosított népies pántlika zöngésített alakja.
Nyelvészkedésen innen és túl, mégsem a tájszavakat írnám az említett két miniszter rovására. Ami a távozó szakszervezeti vezérből miniszterré avanzsált matematikatanárt illeti, a testneveléstankönyv
bevezetése és az egységesített tankönyvek visszavezetése mellett „forradalminak” nevezett újítása abból állt, hogy miniszteri rendelettel
februárra hozta előre az érettségi szóbeli vizsgáit. Ez egyrészt ellentmond annak a józan logikának, miszerint csak az a diák állhat érettségire, aki átmenő jeggyel végezte el a 12. osztályt. Nos, februárban
ez még korántsem tisztázódik, másrészt az előírások szerint a felmérés ilyen mértékű átalakítását a cikluskezdő osztályokban lehet bevezetni, legrosszabb esetben az elmúlt tanév végén már tudniuk kellett
volna a diákoknak, így hát nem törvényes – állítják a szakszervezetek.
A diákok többsége viszont örül, hiszen megszabadultak a négy szóbeli
vizsgától, aminek nem nagy a tétje, hiszen csak minősítést kapnak,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 20 perckor,
lenyugszik
17 óra 52 perckor.
Az év 50. napja,
hátravan 317 nap.

Ma ZSUZSANNA,
holnap ALADÁR és ÁLMOS
napja.
IDŐJÁRÁS

Borús égbolt
Hőmérséklet:
max. 50C
min. -30C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

28, 12, 20, 2, 35 + 7
22, 16, 23, 29, 6, 38
21, 12, 42, 8, 37, 2
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Elterelik a forgalmat a községközpontból

Tekintettel arra, hogy a Marosvásárhely irányából az új
gáton keresztül igen nagy a tehergépkocsi-forgalom, Marosszentkirály polgármesteri hivatala hozzáfogott saját
költségvetéséből a Bere-patak fölötti híd megerősítéséhez.
A híd közvetlenül a Maros-parton van, erre szeretnék majd
irányítani a forgalmat. A környéken több cég is telephelyet
létesített, ezért van szükség erre a beruházásra. Ezt kiegészítve, az idén több utcát is leaszfaltoznak Szentkirályon
és Náznánfalván. A szentkirályi Diófa, a Fecske, a Nyírfa,

a Margaréta, a Tulipán és az említett hídtól induló Maros,
Náznánfalván pedig a Forrás és a Rózsa utcai munkálatokra megkötötték a szerződést a kivitelező ASFOR céggel,
a beruházás értéke 1.209.772 lej. Ezenkívül még 26 utca
aszfaltozásának a megvalósíthatósági tanulmánya készül.
Ez azt jelenti, hogy a szerződő cég tavasszal hozzálát a
munkához, és esély van arra, hogy még az idén meghirdessék a pályázatot a többi utca kivitelezőjének kiválasztására. (v.gy.)

NOROC PLUS: 8 3 9 6 8 7
SUPER NOROC: 5 0 0 4 5 3
NOROC: 6 8 1 9 8 8 5

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Beszélgetés anyanyelvről
és anyanyelvhasználatról

Az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából a Női Akadémia A nemzet éle. Beszélgetés anyanyelvről, anyanyelvhasználatról címmel szervez panelbeszélgetést február
21-én, szerdán 17.30-kor a Bernády Házban. Résztvevők:
Fekete Erzsébet, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum magyar
szakos tanárnője, Markó Béla költő, a Kós Károly Alapítvány elnöke, Portik Kriszta, XII. A osztályos bolyais diák.
Moderátor Demény Péter író, a Látó szerkesztője.

Jogi tanácsadás

Február 21-én, szerdán 16 órakor jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Beszélgetés Farkas Éva
gyorskorcsolya-bajnokkal

Február 20-án 17 órától a marosvásárhelyi várban levő
múzeum konferenciatermében (középkori vár sorozóépülete, első emelet) A verhetetlen címmel tart előadást az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete
és a Pro XXI. Sport- és Kulturális Alapítvány. Meghívott
vendég: Farkas Éva többszörös román gyorskorcsolyabajnok. Beszélgetőtársa Czimbalmos Ferenc Attila újságíró.
Mindenkit szeretettel várnak.

Az erdélyi magyarság
a két világháború között

A Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy sikerű történelmi
előadás-sorozatának következő előadására február 20-án,
kedden 17 órai kezdettel kerül sor a marosvásárhelyi Bernády Házban Az erdélyi magyarság a két világháború között címmel. Előadó Bárdi Nándor PhD, a Magyar
Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa.

Teleki Sámuel
és a szabadkőművesség

Február 23-án, pénteken 18 órakor a Teleki Téka freskós
termében újraindulnak a Beszélő Könyvek estek. Poór
János egyetemi tanárt, az ELTE Középkor- és Kora Újkor
Katedrájának tanszékvezetőjét Lázok Klára, a Teleki-Bolyai Könyvtár főkönyvtárosa a 18. századi szabadkőművességről, illetve annak a korszak magyar művelődésére
gyakorolt hatásairól faggatja.

Tisztújító közgyűlés

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának tagjait számadó és tisztújító
közgyűlésre hívják március 3-án, szombaton délelőtt 11
órára a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi
Házba. A szervezők felhívják a tagság figyelmét, hogy a
részvételhez személyazonossági igazolvány felmutatása
szükséges.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

Házkutatások és letartóztatások

Vadorzással gyanúsítottak

Három olyan személyt állított
elő a Maros megyei rendőrség,
akik tavaly szeptembertől idén
januárig több ízben követtek el
vadorzást: medvét, szarvast és
őzet ejtettek el engedély nélkül.

Február 15-én a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség fegyverek,
robbanószerek és vegyi anyagok
osztálya a segesvári bíróság melletti ügyészséggel és a rendkívüli
bevetések osztályának közreműködésével kilenc házkutatást tartott Maros és Szeben megyei
ingatlanokban. A házkutatást hét
olyan 34 és 72 év közötti férfi lakásán tartották, akiket azzal gyanúsítanak,
hogy
értékesítés
céljával engedély nélkül lőttek ki
három védett barna medvét, illetve
más vadakat is elejtettek. A házkutatás során engedély nélkül tartott
légpuskát, éles lőfegyvert és töltényt, egy medvekoponyát, 67

szarvas- és őzkoponyát, vadhúst, kilenc vadászkést és egyéb javakat találtak. Csütörtökön a közös akció
nyomán három gyanúsítottat előállítottak, pénteken a segesvári ügyészség melletti bíróságon előzetes

RENDEZVÉNYEK

Gézengúz gyermektáncház

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

Beszélgetés az iskolakezdésről

A marosvásárhelyi Védem Egyesület szervezésében iskolaérettségről, az iskolára való felkészülésről lesz beszélgetés február 21-én, szerdán 18 órakor a Deus

letartóztatásukat javasolták. Az ügy
kivizsgálását a fegyvertartásra és orvvadászatra vonatkozó bűncselekmények
elkövetésének
vádjával
folytatják. Az okozott kár hozzávetőleg 120 ezer euró. (szer)

Providebit Tanulmányi Ház Szent Erzsébet termében.
A hatodik életévükben levő gyermekek szüleit foglalkoztató kérdéseket a meghívott szakemberekkel járják
körbe. Jelen lesznek: Balizs Enikő (Európa általános iskola), Cseke Erzsébet (iszlói általános iskola), Jakab
Emőke (Romulus Guga iskola) tanítónők, Tatai Csilla
gyermekpszichológus. A belépés ingyenes, a szervezők
adományokat elfogadnak.

Méhészbál

A Romániai Méhészek Egyesületének Maros megyei fiókja március 3-án, szombaton 16 órai kezdettel tartja a
hagyományos méhészbált a marosszentkirályi Aranyhalacska étteremben. Feliratkozni február 28-áig lehet
a marosvásárhelyi, dicsőszentmártoni, szászrégeni és
marosludasi méhészüzletekben.
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Johannis nem lát indokot Kövesi leváltására

Klaus Johannis államfő nem látja
indokoltnak a szociálliberális kormánytöbbség által bírált Laura
Codruţa Kövesi korrupcióellenes
(DNA) főügyész leváltását, sőt nagyon elégedett a vádhatóság és
vezetője munkájával.

Johannis csütörtök esti sajtóértekezletén vette védelmébe Kövesit, miután a
kormányoldal politikusai és a koalícióhoz közel álló média két – a DNA által
korábban bűnvádi eljárás alá vont – interjúalany állításaira és hangfelvételeire
alapozva azzal vádolták a DNA-t, hogy
bizonyítékokat hamisít. A koalíció vezetői szerint ez az eset is az országot háttérből irányító „párhuzamos állam”
bizonyítéka, szerintük ugyanis Románia
ügyészállammá vált, ahol nem érvényesül az ártatlanság vélelme, az országot
pedig a titkosszolgálatok és a vádhatóságok emberei irányítják.
Johannis szerint nem először történik
meg, hogy néhány „bűnvádas alak” intéz

kétségbeesett támadást a DNA ellen
azzal a céllal, hogy lejárassa a vádhatóságot. A sajtóértekezleten az újságírók
hiába kérték az elnököt, pontosítsa, hogy
mit ért a – román jobboldal által a szociálliberális többséget megbélyegző szitokszóként használt – „bűnvádas”
kifejezés alatt, Johannis azzal hárította el
a felkérést, hogy már számtalan alkalommal beszélt erről.
Az államfő korábban akkor használta
ezt a kifejezést, amikor arról beszélt,
hogy nézete szerint nem kellene az állam
vezetésében fontos tisztségeket betölteniük bűnvádi eljárás alá vont, megvádolt
vagy jogerősen elítélt politikusoknak.
Johannis nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az igazságügyi miniszter törvény adta jogkörével élve Kövesi
leváltását fogja javasolni, ugyanakkor
leszögezte: jelenleg nincs tudomása
olyan tényről, amely indokolttá tenné a
főügyész leváltását, és reméli, hogy a
miniszternek alapos szakmai érvei is

lesznek, ha mégis erre tesz javaslatot.
Johannis beszámolt az újságíróknak
arról, hogy csütörtökön egy – a DNA körüli botrány előtt egyeztetett – megbeszélést folytatott Viorica Dăncilă
miniszterelnökkel és Liviu Dragneával,
a kormány vezető erejét képező PSD elnökével. Az elnök szerint vannak olyan
nemzeti fontosságú ügyek – mint a 2019
első félévi román uniós elnökség, Románia centenáriuma, vagy a Három Tenger
Kezdeményezés őszi romániai csúcsértekezlete – amelyekben az elnöki hivatalnak együtt kell működnie a
kormánnyal.
A kormányfő – Johannis szerint – azt
ígérte megbeszélésükön, hogy az igazságügyi miniszternek „szabad keze” lesz
abban, hogy kezdeményezi-e Kövesi
menesztését.
A vádhatóságok vezetőit az igazságügyi miniszter javaslata alapján
az államfő nevezi ki vagy mentheti fel.
(MTI)

20 éve az egyik alelnöke – bizonyos értékek, a kereszténydemokrata értékek
mentén egy világszerveződést próbál létrehozni, és ebben rendkívül sikeres –
mondta.
Hangsúlyozta, a szervezet erősödésének azonban hullámai vannak, és a mostani budapesti üléssel újabb jelentős
lökést szeretnének adni a CDI fejlődésének, valamint Közép-Európa integrációjának is, különös tekintettel a
Nyugat-Balkánra. A cél az, hogy minél
több ország valamely pártját integrálják
a szervezetbe, és az erre vonatkozó döntések ma megszülettek – közölte.
A miniszterelnök kijelentette: vannak
pillanatok, amikor különösen fontos a
CDI, és most olyan időszak elején vagyunk, amikor az ilyen szervezetek
rendkívül lényegesek lesznek, mert a
világ jelentősen változik körülöttünk.
Megjegyezte: a CDI képes jó kérdéseket
feltenni a jövőre nézve, és „ez szép küldetés”.
Andrés Pastrana, a CDI elnöke, Kolumbia volt államfője a tájékoztatón
arról számolt be, hogy Budapesten 18 új
pártot vettek fel a szervezetbe, s immár
több mint 100 a társ- és testvérszervezetek száma. A politikus a tanácskozást a
jövő generációjának felkészítése szempontjából is fontosnak ítélte.

Az elnök köszönetet mondott Orbán
Viktornak, amiért találkozott Antonio
Ledezma venezuelai ellenzéki politikussal, aki el tudott menekülni az országból.
Jelezte azt is: biztos abban, hogy a választáson győztesként ünnepelhetik a Fideszt.
Antonió López-Istúriz, a CDI főtitkára, néppárti európai parlamenti képviselő egyértelműnek nevezte Orbán
Viktor vezető szerepét a közép-európai
és balkáni ügyekben, továbbá létfontosságúnak ítélte, hogy egy ifjúsági szervezet is megjelenjen a CDI berkeiben. A
Fidesz is ekként indult még a kommunista hatalom ellenében, ezt példaként
tudják felmutatni – jegyezte meg.
Az RMDSZ MTI-hez eljuttatott közleményében tudatta, hogy a szövetség
eddigi megfigyelői státuszát megváltoztatták, és teljes jogú tag lehet. Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke reagálásában
azt írta, a tagfelvételt tavaly kezdeményezte a szövetség, amely fontosnak
tartja a magyar közösség hangját a nemzetközi fórumokon is hallatni, a maga
eszközeivel a globális közpolitikák
alakításához hozzájárulni. Hozzátette:
az elmúlt kétezer évet nem szabad feladni, keresztény örökségét ezután is
bátran kellene vállalnia a kontinensnek. (MTI)

A keresztény kultúrát meg kell őrizni

A keresztény kultúra érték, ezért
meg kell őrizni – mondta Orbán
Viktor miniszterelnök a kereszténydemokrata
irányultságú
centrumpártokat tömörítő CDI
budapesti konferenciáján tartott sajtótájékoztatón, pénteken. Az internacionálé teljes
jogú tagjává választották az
RMDSZ-t is.

A kormányfő kiemelte: a CDI keresztény indíttatású szervezet, amely az emberi méltóságot tekinti a politika
alapjának. Ez azért fontos, mert az átalakuló világban a politikai viták középpontjába mindenhol az identitáskérdések
kerülnek majd, ez Európában látható a
leginkább, mert a migráció felerősítette
ezeket a kérdéseket – magyarázta.
Hangsúlyozta: a budapesti ülésen
döntöttek arról, hogy elindul a CDI ifjúsági szervezetének megalapítása, a Kaukázusból érkezett pártok közelebb léptek
a szervezethez, új tagokat fogadtak be
Latin-Amerikából és Közép-Európából,
továbbá a térség magyar pártjainak nagy
részét is felvették tagnak a CDI-be.
Orbán Viktor kifejtette: Magyarország
is olyan európai ország, amely leginkább
saját magára és Európára figyel, és kevesebb figyelem jut az Európán kívüli
politikára. A CDI – amelynek csaknem

Megsértette az autistákat, majd bocsánatot kért
a kormányfő

Asztalos Csaba, a CNCD elnöke jelezte: a bocsánatkérést
Hivatalból eljárást indított az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) pénteken Viorica Dăn- a diszkriminációellenes testület mindenképpen figyelembe
cilă miniszterelnök ellen, amiért a politikus veszi, miként tette ezt Dăncilă elődje, Mihai Tudose esetében is. A volt miniszterelnökre, aki áttételesen akasztással
megsértette az autistákat.

A szociáldemokrata kormányfő előző este az Antena 3 hírtelevízióban bírálta a kormánykoalíció ellenfeleit, akik szerinte szándékosan félretájékoztatják az Európai Uniót. „Ezek
az emberek ismerik a valóságot, de nem hajlandók látni, elfogadni azt. Ezek az emberek autisták, akik nem látják, és
nem hallják azt, ami minden jóhiszemű ember számára látható” – jelentette ki a kormányfő.
A jogvédő szervezetek felháborodott reakciói után a politikus előbb egy kormányközleményben, majd személyesen is
bocsánatot kért. Hangsúlyozta: kormányfőként fontosnak
tartja a fogyatékkal élő emberek támogatását, és nem állt szándékában megsérteni őket.

fenyegette meg az autonómiát követelő erdélyi magyarokat, a CNCD nem szabott ki bírságot, csak figyelmeztetésben részesítette a politikust, tekintettel arra, hogy
Tudose Facebook-oldalán bocsánatot kért mindazon közösségektől, amelyeket „félreérthető kijelentésével” megsértett.
A diszkriminációellenes tanács elnöke közölte, a testület
kedden hallgatja meg Viorica Dăncilă kormányfőt. Ugyanakkor a kijelentést szó nélkül hagyó Mihai Gadea műsorvezetőt
is a CNCD elé idézték, mivel az ő esetében is felmerül a
gyanú, hogy viselkedésével megsértette az autisták emberi
méltóságát. (MTI)

A balkáni migrációs útvonalon folytatott embercsempészet egyik új központja lett Temesvár – közölte a német szövetségi rendőrség a
Welt am Sonntag című vasárnapi német lappal.

(gyűjtő- és elosztóközpont) funkciót tölt be a hálózatok működésében. A szövetségi rendőrség a közleménnyel megerősítette a Welt am Sonntag szerkesztőségéhez eljutott belső
elemzését, amely szerint Temesvár „új súlypont” a balkáni útvonalon folytatott teherautós embercsempészetben. A városban helyezik el a járművekben az embereket, akiket
Magyarországon keresztül szállítanak tovább Közép-Európába. A magyar kormányt figyelmeztették a fejleményre – áll
a lap beszámolójában. (MTI)

A német rendőrség szerint Temesvár
az embercsempészet egyik új központja

A határigazgatásért felelős német rendőri szerv közleménye
szerint Temesvárnak „jelentős szerepe” van az embercsempész bűnszervezetek teherautókkal, kamionokkal végzett életveszélyes tevékenységében. A romániai város „hot spot”

Ország – világ
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Vitát szervez a levélszavazásról
az USR

A levélszavazásról szervez vitát februárban a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), amelyre az
illetékes intézmények mellett meghívja a civil társadalom képviselőit is – tájékoztat a párt által az Agerpres hírügynökségnek vasárnap megküldött
közlemény. Az idézett forrás szerint a választási rendszer reformja továbbra is az USR prioritásai közé tartozik. Miután sikerült elérni az induláshoz és a
választási küszöbhöz szükséges aláírások számának
csökkentését, az USR most a levélszavazási rendszer javítására összpontosít. „Az alapelv az, hogy ezt
az alternatív szavazási lehetőséget ne csak az ország határain kívül élők, hanem az itthoniak is használhassák. Ehhez három törvényt kellene
módosítani. Ezzel támogatni lehetne, hogy azok is
szavazni tudjanak, akik nem törvényes körülmények
között élnek külföldön” – nyilatkozta Matei Dobrovie,
a jogszabály kezdeményezője. Az USR azt szeretné,
hogy a módosításokat már a 2019-es államelnök-választásokra gyakorlatba ültessék, hogy „ne legyenek
óriási sorok, és ne kerüljön sor a szavazati jog korlátozására”. (Agerpres)

Tüntettek a vasúti szakszervezetek

Néhány száz vasúti szakszervezeti tag tiltakozott
pénteken a közlekedésügyi minisztérium székháza
előtt az infrastruktúra állapota miatt. A megmozdulás
apropója, hogy 85 évvel ezelőtt, 1933. február 13-án
volt egy vasutassztrájk. Folytatásképpen aláírásgyűjtést indítanak a vasúti alkalmazottak jogállását szabályozó törvény tervezetének a támogatására, illetve
a többéves vasúti infrastrukturális beruházások megvalósítása érdekében. „Később, 2018 áprilisában
szervezünk egy tüntetést Bukarestben a fent említettek támogatása érdekében” – áll a szakszervezetek
közös közleményében. (Mediafax)

Befejezték a helyszíni vizsgálatot
a moszkvai repülőbalesetnél

Befejeződött a vizsgálat a múlt héten Moszkva közelében lezuhant utasszállító repülőgép tragédiájának
helyszínén – közölte vasárnap a rendkívüli helyzetek
oroszországi minisztériuma. A főképp tűzoltókból álló
kutatóegységek a Ramenszkojei járásban mintegy
50 hektárt átfésülve 4700 gépdarabot gyűjtöttek
össze. A Szaratovszkije Avialinyii légitársaság
Orszkba tartó An-148-as típusú utasszállítója múlt vasárnap, négy perccel a felszállása után eltűnt a radarok képernyőjéről. A gép lezuhant, 65 utasa – köztük
három gyermek – és hatfős személyzete életét vesztette. (MTI)

Staféta

(Folytatás az 1. oldalról)
és egyesek azt remélik, ha sikeresen szóbeliztek, akkor
a legszigorúbb tanárnál is meg kell hogy kapják az átmenő jegyet a tanév végén.
Hogy ne maradjon le elődjétől a szucsávai egyetem
rektorából lett vadonatúj tanügyminiszter, aki szintén
bajban van a nyelvtani egyeztetésekkel, bejelentette,
hogy a kisérettségit, azaz a képességvizsgát fogja „forradalmasítani”. A Falticsénben érettségizett és a jászvásári egyetemen mérnöki diplomát szerzett professzor
azt az igazságtalanságot akarja kiküszöbölni, miszerint
az általános iskolai négy év átlaga 20 százaléknyit jelent a képességvizsga végső osztályzatában. Tervei szerint ezt a 20 százalékot a román nyelv és matematika,
valamint a nyolcadik osztályos földrajz- vagy történelemdolgozatok átlagával fogja helyettesíteni, miután
ötödik osztálytól kezdődően a szóban forgó félévi dolgozatokat elképzelése szerint országosan egységes tételek alapján fogják megírni a diákok. Az egzotikus
utakra már-már bérlettel rendelkező szucsávai rektornak látszólag fogalma sincs arról, hogy az országban
tanulnak nemzetiségi diákok is, ahogy arról sem, hogy
az egységes dolgozatok bevezetése nyomán az általános
iskolás diákoknak a fele sem fog eljutni a nyolcadik osztály végéig.
Azt azonban nehéz lesz túlszárnyalni, amikor elődje
– aki jelenleg a szenátus oktatási bizottságát vezeti – a
kérdésre, hogy mit szól párttársa javaslatához, miszerint törvénybe kellene iktatni a kiskorúakat megrontó
pedofilek kasztrálását, azt válaszolta, hogy ő is készül
benyújtani egy törvénytervezetet arról, hogy az elemi
osztályokban meg kell szüntetni a jelenleg alkalmazott
minősítést, és nyugati mintára kell átszervezni a kisiskolások tudásának a mérését. Kár, hogy Caragiale
nincs már, és így a sok tragikomikus téma a „földön
hever”!
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Ma is helytállásra int Bocskai

Sajnálatos pillanat: a leleplezendő tábla nem kerülhetett fel a gyógyszertár falára

elnök), Fazakas Edit
(alelnök),
Kocsis
Sándor (titkár). Ezek
az emberek immár
háttérbe vonulnak, és
egy olyan fiatal csapatnak adják át az
alapítvány vezetését
és
szellemiségét,
amely
reményeik
szerint évtizedekig,
de legalább újabb huszonöt évig továbbviszi
azt
az
eszményt, amelyet az
alapításkor a kitüntetettek felvállaltak –
monta el a díszülésen
Tóth Sándor polgármester.
Az első okleveles
erdélyi
gyógyszerésznő
A tanácsülést követően az ünneplők a főtéri „régi patikához” vonultak, ahol emléktábtát lepleztek
(volna) le az első gyógyszertár és
Hints Vilma gyógyszerésznő tiszteletére.
A farkaslaki Hints Gergely Pesten szerzett gyógyszerészoklevelet,
1874-ben költözött Nyárádszeredába, akkor, amikor a mai Maros
megyében Szászrégenben, Segesváron és Dicsőszentmártonban egyMarosvásárhelyen
két
egy,
gyógyszertár működött. Az általa
épített főtéri épületben megalapította a Remény nevű gyógyszertárat. A község közéletében is fontos
szerepet töltött be, ott volt az Úri
Kaszinó megalapítói között. Három
lánya közül csak Vilma folytatta az
apa hivatását. Brassóban és Kolozsváron tanult, majd apja elhunyta
után, egyik rokona biztatására a
gyógyszerészet felé fordult, gyakornokoskodott, majd 1903-ban beiratkozott
a
Ferenc
József
Tudományegyetem gyógyszerész
szakára, egyedüli nőként azon az
évfolyamon. Oklevelet 1905-ben
szerzett, ő volt az egyetemen végzett második okleveles gyógyszerésznő. Ettől kezdve alkalmazottként dolgozott a családi gyógyszertárban, majd 1915-től annak vezetője lett, 1919-ben szabad
joggyakorlásért folyamodott, amelyet 1926-ban kapott meg. Ettől
kezdve önállóan és egyedül vezetette a gyógyszertárat, lelkiismere-

(Folytatás az 1. oldalról)
Egy negyedszázadnyi szolgálat
elismerése
Bocskai István neve örök értékű
szimbólum a nemzet megmaradása,
a tolerancia, a hit és a szabadság, a
jövőépítés tekintetében. Nyárádszeredában a rendszerváltás után kezdődött
a
nagy
fejedelem
kultuszának reneszánsza.
1992-ben a középiskola igazgatójának, Adorjáni Árpádnak támadt
az az ötlete, hogy alapítványt kellene létrehozni. A nemes szándék
nemes segítőkre talált, 1993-ban
helyi és környékbeli értelmiségiek
támogatásával be is jegyezték. Nem
volt kétséges, hogy egy magyar
jövőt építő alapítványt kiről illene
elnevezni. A Bocskai István Alapítvány főbb célkitűzése nemzeti kultúránk ápolása, hagyományaink
továbbadása, a hitélet megerősítése,
az ifjúság szellemi és jellemi pallérozása volt.
Már a legelején megadatott a lehetőség, hogy felkarolják a budapesti
kertészmérnöki
képzés
határon túli tagozatának ügyét, és
ezzel a főiskolai oktatás távlati pozitív hozadékát felismerve nemcsak
a Nyárádmente, hanem Erdélyszerte segítségére volt az itthon otthont építő magyarságnak. Több
mint két évtizeden át tartó gyümölcsöző együttműködés bontakozott
ki a civil szervezet és az anyaországi oktatási intézmény között.
Az időközben a fejedelemről elnevezett középiskola 50. és 60. év-

fordulójának ünnepélyes megszervezésében is fontos szerepet vállalt
az alapítvány. A tehetséges fiatalokat vetélkedőkre, versenyekre készítette
fel,
és
támogatta
részvételüket a rendezvényeken.
Anyagilag is hozzájárult a középiskola bejárati székely kapujának elkészítéséhez, a rászoruló, nehéz
anyagi körülmények között élő diákokat segítette, kitüntette azokat az
érettségizőket, akik legtöbbet tettek
nemzeti kultúránk szolgálatában.
Egy évtizeden át támogatta a település és a vidék időszakos kiadványát, a Bekecsalja lapot, és
Nyárádszereda monográfiájának kiadását is, valamint Bocskai szobrának harmadszori felavatását.
Szépirodalmi és szakmai előadások
szervezése mellett az alapítvány
hozta létre a Bekecs néptáncegyüttest is, a fiatalok mellett az aprók
népi játszóházát és a házaspárok
tánccsoportjának működését, kiszállását, népviselet vásárlását
egyaránt támogatta.
A 25 esztendő távlatából mérlegelve a Bocskai István Alapítvány
tevékenységét, eredményességét, az
önkormányzat háláját fejezte ki az
alapító tagoknak az igaz ügy és igaz
ember szolgálatában kifejtett munkájukért, ezért a hét végén a közösség
nevében
elismerésként
díszoklevelet és emléktárgyat vehettek át a vezetőtanács tagjai:
László János (második elnök), Szakács Etelka (adminisztrátor), Csípán Ilona és Győrffy János, a
hiányzó Adorjáni Árpád (első

Kedvenc dalával, az ördöngösfüzesi bujdosódal eljátszásával indították szombat
délután válaszúti otthonából
utolsó útjára az élete 92. évében szerdán elhunyt Kallós
Zoltán néprajzkutatót. A bujdosódalt a több tucat népzenészből szerveződött alkalmi
zenekar játszotta a Kallóskúria udvarán összegyűlt,
végtisztességet tevő mintegy
ezerfős gyülekezetben.

badság szigete volt. A politikus
„Akik egyszer találkoztak vele,
úgy fogalmazott: „az identitásfor- akik hosszabb vagy rövidebb ideig
málás apostola” távozott az élők közelében lehettek, azoknak az
sorából.
identitása kitágult és megszilárdult,

tesen, nagy odaadással dolgozott
1952-ig, a vidéki gyógyszertárak államosításáig. Családot nem alapított, egész életét a szakmának,
hivatásának szentelte. 1968-ban
hunyt el, a családi sírban nyugszik.
„Nyárádszereda büszke kell legyen
a gyógyszertárra és arra, hogy olyan
család alapította, amelyre az egész
Erdély büszke lehet” – mondta méltató beszédében a marosvásárhelyi
dr. Péter H. Mária, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével
kitüntetett
nyug.
gyógyszerész, szakíró, aki Hints
Vilma gyógyszerészeti oklevelének
másolatát és a Hints család címerét
nyújtotta át a polgármesternek.
Nem kellett a magyar felirat
– nem maradhat válasz nélkül
Nyárádszereda polgármestere
nem kívánt felszólalni a Hints-emléktábla leleplezésénél, de mégis
kénytelen volt, hiszen pénteken délután az nem a 144 évvel ezelőtt
Hints Gergely által épített ház falán
állt, hanem a járda mellett, a zöldövezeten. Nem így volt tervezve –
ismerte be a polgármester, aki kifejtette ennek okát is. Az üvegtábla
felső részén Hints Vilma gyógyszertári reklámja látható eredetiben,
míg alatta magyar nyelvű szöveg
emlékeztet, hogy az ebben a házban
álló gyógyszertárt vezette. „Csütörtök délig hitegettek, hogy ez a tábla
az épület falára kerülhet” – fejtette
ki az elöljáró, azonban az ünnepség
előtt egy nappal tudtára adták, hogy
az emléktáblát csak akkor lehet felállítani, ha a felirata kétnyelvű lesz.
Az történt ugyanis, hogy a Ropharma gyógyszertárcsoport marosvásárhelyi román elnöke nem
engedélyezte a magyar felirat elhelyezését a tulajdonukba került épületrész
homlokzatára.
A
polgármester kénytelen volt fejet
hajtani, hiszen a tulajdonjogot tiszteletben tartja, de ígéretet tett a
tömeg előtt, hogy az épület falára
felkerül a tábla – akár kétnyelvű felirattal, akár a már létező alternatív
tervek szerint egynyelvűen. Azonban egy biztos: ez a lépés nem
marad válaszreakció nélkül, és a
gyógyszertárnál már három támadhatósági felületet is talált a városvezetés, így a következő napokban
más alapokra is helyezhetik a tárgyalást. „Akkor lesz sikerélmény az
avatás; ha nehezebben is, de fel fog
kerülni a tábla a falra” – mondta el
az általa „félavatónak” nevezett
esemény kapcsán Tóth Sándor.

Ma is időszerű az üzenet
A kerek évfordulós Bocskai
Napok lényegét a szentgericei származású és gyermekkorában a Nyárádmentén sok időt eltöltő dr.
Kádár Zoltán Gyula, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkárságának kabinetvezetője
fogalmazta meg. Bocskai neve az
idők végezetéig úgy marad fenn,
mint aki kivívta Erdély függetlenségét, előkészítve a fejedelemség
aranykorát. A viszály helyett a megbékélést, a széthúzás helyett az öszszefogást választotta, vallási
intolerancia helyett vallási türelemet tűzött zászlajára, ezért idén, a
vallásszabadság 450. évfordulója
alkalmából különösen fontos megemlékeznünk róla. Bocskai végrendeletére utalva az anyaországi
politikus kifejtette: „Úgy vélem,
hogy Önök itt a Nyárádmentén is
beteljesítették Bocskai utolsó kívánságát, hiszen napról napra azért
dolgoznak, hogy magyarságukat
őrizve fennmaradjanak egy többségi nemzet uralta országban (…)
Köszönettel és hálával tartozunk
ezért a sokszor nehéz, de áldásos
munkáért!” Dr. Vass Levente parlamenti képviselő is példaként emlegette a nyárádmentieket, akik a
múlt rendszerben is kitartóan vigyáztak Bocskai szobrára, elsőként
állították vissza, és elismerte: Rákóczi szobra mellett most már ideje
volna Bethlen Gábor fejedelem
szobrát is felállítani, de „ebből a hitből, kitartásból van a legkevesebb
Marosvásárhelyen”.
A főtéri református templomban
tartott ünnepi istentisztelet keretében a középiskola diákjai műsorral
tisztelegtek, a „magyarok Mózese,
a hajdúk édesatyja”, a „hadverő magyar” előtt, ezt követően az erdélyi
magyar politikai pártok helyi szervezetei, intézmények, egyházak,
civil szervezetek, az önkormányzat
és az anyaországi testvértelepülések
képviselői megkoszorúzták a fejedelem mellszobrát. Novák Zoltán
szenátor felszólalásában kiemelte:
ma nem úgy harcolunk, mint
Bocskai István, hanem hittel, tettekkel, szavakkal, és ma számos
olyan kihívás áll előttünk, amely
nem háborút igényel, hanem hitet,
kitartást.
A hatóságok ezúttal is vigyáztak
az ünneplés „biztonságára”, már a
koszorúzást megelőző jó néhány
órával rendőröket és csendőröket
rendeltek a főtérre.

A gyászbeszédet mondó Kató
Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke is megemlítette,
hogy elérkezett az idő, amikor Kallós Zoltán nélkül kell énekelni a
bujdosódalt. A püspök Kallós Zoltán kisugárzását példázva úgy vélekedett: aki egyszer kapcsolatba
került vele, aki egyszer betette a
lábát a táncházba, az más emberré
vált.
Kelemen Hunor, az RMDSZ
elnöke búcsúbeszédében Kallós
Zoltánt, az „egyszemélyes intézményt” méltatta, akinek kolozsvári
lakása a diktatúra idején is a sza-

Fotó: MTI

Kedvenc dalával indították utolsó útjára Kallós Zoltánt

gazdagabbá vált, és másképpen ér- – jelentette ki Kelemen Hunor.
tették azt, hogy kik ők. Tudták,
Az erdélyi és magyarországi néphogy mivé akarnak válni, tudták, rajzkutató műhelyek nevében szóló
hogy milyen értékekre építhetnek” Pozsony Ferenc, az erdélyi Kriza
János Néprajzi Társaság tiszteletbeli elnöke az elhunyt életútját felidézve azt hangsúlyozta, hogy
Kallós Zoltán integratív személyiség volt, aki sikeresen gyűjtötte
össze, „virtuális nemzeti közösségbe integrálta” a Kárpát-medence
és a világ magyarságát.
Kelemen László, a Hagyományok Háza igazgatója megemlítette:
a népzenészek nemcsak hangszert,
könyvet és tarisznyát kaptak tőle,
hanem hivatást is. Úgy vélte, Kallós
Zoltán nélkül a táncházmozgalom
sem létezne, és a Hagyományok
Háza sem jöhetett volna létre.
Az emlékező beszédek után
moldvai csángó asszonyok énekeltek a néprajzkutató koporsója mellett, majd a rögtönzött zenekar
játszott az alkalomhoz illő népzenét.
Kallós Zoltánt a kolozsvári Házsongárdi temetőben helyezték
végső nyugalomra. (MTI)

2018. február 19., hétfő __________________________________________KULTÚRA – KÖZÉLET _______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Az árvákért táncoltak

Napsugárhíd a Maros Művészegyüttesnél

Nagy Székely Ildikó

Ünneplő fehérbe öltözött, megilletődött gyermekek léptek – talán
életükben először – színpadra péntek
este a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében. Az együttes a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány
által működtetett Lidia otthon lakóinak megsegítésére szervezett fergeteges előadást, amelynek első
perceiben az otthonban élő gyermekek mutatkoztak meg a nem
éppen telt házas nagyérdemű előtt.

Az élmények útján
A múlt héten a marosvásárhelyi G kávézóban tartott sajtótájékoztatót az Outward
Bound Társaság az Ifjúságért
szervezet. Többek között elmondták, hogy az idén ünneplik
fennállásuk
25.
évfordulóját, és ennek a tiszteletére több kiemelt rendezvényt szerveznek.

Vajda György

Hargitai Tamás, a szervezet alelnöke saját élményével kezdte a beszámolót, s vezette be a
jelenlevőket a sajtótájékoztató hangulatába, miután csapatépítő játékot
mutattak be az OB tagjai. Az alelnök elmondta, a szervezet célja,
hogy programjaikkal „megtörjék” a
jelenlegi tudásközpontú oktatási
rendszert, és az élménypedagógia
eszközeivel olyan készségeket fejlesszenek, amelyek segítségével a
fiatalok megtalálják a helyüket a
társadalomban. Eddig mintegy
50.000 diák vett részt a különböző
programokban, és 73%-uk rájött,
hogy többre képes, mint amit gondolt magáról; 85%-uknak sikerült
erősítenie a csapatszellemet, és
78%-uk olyan készségeket fedezett
fel magában, amelyek által minden
téren fejlődhetett, előreléphetett az
életben, illetve nőtt az érdeklődése
a természet, a környezetvédelem
iránt.
Horváth Kovács Ádám alapító,
ügyvezető igazgató elmondta, az
Outward Boundot személyes kapcsolatainak köszönhetően Fodor
Imre „fiatal nyugdíjas” mérnök
hozta létre. A kezdeményező cso-

Denisza szülinapja, Vidám iskolakezdés, Örömmel fogadjuk a támogatást, 2013-ban bővült a család,
2015-ben új gyermekek érkeztek –
peregtek a háttérben a gyermekotthoni pillanatokat felvillantó, címmel is ellátott képek, miközben
gitárszóra bevonult a kis csapat
„Kicsi szív, bátran örülj, már nem
vagy egyedül” – énekelte a 14 „lidiás”, majd Szabó Lőrinc Ima a
gyermekekért című versének egyegy szakaszát mondták el izgatott
egymásutánban. Amikor végül nép-

dalra váltottak, a Maros Művészegyüttes utánpótláscsoportja, a
Napsugár tűnt fel a színen, és olvadt
be a szülők nélkül felnövő kicsik és
kamaszok közé.
Pár percre talán csak a népviselet
különböztette meg a „napsugarasokat” fénytelenebb időket megélt társaiktól, akik fegyelmezett rendben
hagyták el a közös produkció végén
a pódiumot.
– Rendkívüli eseményre gyűltünk össze – köszöntötte a jelenlevőket Barabási Attila, a Maros

Fotó: Barabási Attila Csaba

Jubiláló OB

port már 1992-ben megalakult, ezt
követte a hivatalos bejegyzés, székházhoz jutás, oktatók toborzása,
majd a tevékenység beindítása. Az
OB tulajdonképpen az élmények iskolája, ahol a saját tapasztalatra alapozva, irányított feladatokkal
fejlesztik a készségeket, ami segíti
az önismeretet, a csapatmunkára
való alkalmasságot, a vezető- és
kezdeményezőkészséget, a felelősségvállalást. Nagy figyelmet fordítanak az emberi erőforrásra, mind
az oktatók képzésére, mind a programokban résztvevőkre, fontos a
helyszín, ahol ezeket a tevékenységeket megszervezik és lebonyolítják, és az a folyamat, ami által
sikerül ezeket a készségeket előhozni. Már kezdettől olyan programokat vállaltak fel, amelyek a
természetben zajlottak, a természet
általi nevelést, tapasztalást helyezték előtérbe. Ezért is tűzték ki célul,
és most már büszkén mondhatják,
hogy Szovátán sikerült korszerű
központot kialakítani a volt mezőgazdasági termelőszövetkezet helyén, ahol folyamatosan zajlanak a
programok. A központ mellett az
oktatók képzése is fontos, évente
többen külföldön szereznek tapasztalatokat, ezenkívül Németországból,
Amerikából
és
más
országokból – ahol nagyobb hagyománya van az élménypedagógiának
– trénereket hoznak.
Amint már megírtuk, a 25. évfordulót több rendezvénnyel is
megünneplik. Április 14-én a Kultúrpalotában lesz gálaműsor, majd
egy olyan TEDx-konferencia,
amelynek előadója az omani OB
vezetője. Kiemelt esemény a Kom-

Pass kültéri és élménypedagógiai
konferencia, amelyet Szovátán június 22–24. között tartanak. Vargancsik Iringó elmondta, a
rendezvényt olyan pedagógusoknak
szánják, akik elsajátítanák ezeket a
módszereket. Ezért magyarországi
meghívottak is lesznek, a brassói
egyetem azon oktatói is eljönnek,
akik mindezt már alkalmazzák a
képzésben. Várják az érdekelt
cégek humánerőforrás-menedzsereit is, hiszen az élménypedagógia,
a csapatépítő foglalkozások hasznosak lehetnek egy-egy munkaközösség összekovácsolásában. Június
10-én az alapító Fodor Imre emlékére terepfutó versenyt szerveznek
a Somostetőn, míg augusztus 31. és

Művészegyüttes igazgatója. Az intézményvezető felidézte az együttes
legelső jótékonysági megmozdulását, amikor – a kulturális intézmények közül elsőként segítve – egy
hároméves, májrákkal diagnosztizált kislányért táncoltak. Jó példájuk „ragadós” volt, követőkre talált,
így összegyűlt a műtéthez szükséges pénz, és a gyerek életét sikerült
megmenteni. Ezt követően egy balesetet szenvedett fiatalember gyógyulását támogatta előadásával a
Maros Művészegyüttes, a továbbiakban pedig idősotthonok javára is
szerveztek jótékonysági produkciókat. A Lidia gyermekotthon felkarolásának ötlete Barabási Attila
egyik szenvedélyével, a motorozással függ össze. Egy fiatal motoros
barátjának felesége dolgozik az otthonban, tőle hallott a szülők nélkül
felnövő gyermekekről, akiket az
előadás első negyedórájában nemcsak a szó átvitt értelmében vette
körül a Napsugár.
Barabási Attila beszéde végén
arra biztatta a gyermekotthon lakóit, hogy jöjjenek táncolni az
utánpótláscsoportba, ahonnan később akár a nagy együttesbe is bekerülhetnek. Henter György
református lelkipásztor a Szentírás
szavaival, a jézusi tanítással fogalmazta meg az est üzenetét:
„Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma” (Máté evangéliuma, 6:11), a többes számra, a
„mi”-re, azaz a testvériség fogalmára irányítva a figyelmet. A Vártemplom
lelkésze
azt
is
megjegyezte, hogy bár a nagyböjt
kezdete szomorkás hangulatot
kelthet, Jézus örvendezésre buzdítja tanítványait, és a Maros Mű-

szeptember 2. között felelevenítik a
korábban az Örökmozgó Természetjáró Egyesülettel 11 évig szervezett Kárpáti kalandversenyt.
Ezenkívül nemsokára meghirdetnek
egy fotópályázatot, amelyre az elmúlt 25 évet tükröző fényképeket
várnak. Októberben öt megye középiskolásainak szerveznek vetélkedőt. Vajda Kinga főszervező
beszámolt arról, hogy a „Többre vagyunk képesek” jelmondatú rendezvényen elsősorban személyiségfejlesztő gyakorlatok lesznek.
Nyolc diákból és egy tanárból álló
csapatok jelentkezését várják egyelőre online, majd a kiválasztott csapatok Szovátán különböző feladatokat
oldanak meg „vízen, szárazföldön és
levegőben”, azaz mászófalon.
Horváth Kovács Ádám hangsúlyozta: a 25. évforduló alkalmával
szervezett rendezvények célja,
hogy minél többen megismerjék a
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vészegyüttes nemes céllal, a „kistestvérekért” szervezett estje éppen
ennek az örömnek a megnyilvánulása.
A továbbiakban Bojoievschi Éva,
a Lidia otthon pedagógusa az 1993ban megnyitott intézmény történetét, céljait körvonalazta.
– Az évek során több mint ötven
gyermek került ki a rendszerből, és
valamennyien megállták a helyüket
– összegzett a pedagógus, majd
Bíró Edit igazgatót, illetve az intézmény néhány nevelőjét és szociális
munkását szólította a színpadra. Ezt
követően a beszédek alatt összefogózva várakozó „napsugaras” lányok elkezdhették színvonalas
produkciójukat. A Lidia otthon
lakói és a Maros Művészegyüttes
között hidat képező utánpótláscsoport kalocsai és vajdaszentiványi
táncokat mutatott be. Színekben,
hangulatokban gazdag műsorukat a
felnőttegyüttes kalotaszegi és mezőségi táncokból felépülő előadása
követte.
Moldován Horváth István és zenekara muzsikájára ropták a táncot
fáradhatatlanul az együttestagok,
akik közül többen betegen vállalták
a fellépést. Kásler Magda népdalokkal tette még gazdagabbá a produkciót, amelynek végén a Napsugár is
újra színpadra vonult. A hivatásos
művészek és a gyermekek közös
produkciója igazi örömtánc volt,
amelyre bizonyára sokáig emlékeznek majd a nézőtéren ülők.
Az est végén Barabási Attilától
megtudtuk, hogy az adományokból
összesen 4031 lej gyűlt össze a
Lidia otthon lakói számára, ez az
összeg egy telt házas előadás bevételének felel meg.

szervezetet, módszereiket, amelyek eltérőek a klasszikus oktatásétól, de olyan készségeket
fejlesztenek, amelyekkel a szó szoros értelmében az életre nevelik a
résztvevőket.
A Népújság kérdésére elmondta,
sajnos a pedagógusok nagyon nehezen nyitnak az új felé, bár vannak
olyan együttműködő tanárok, akik
több csoportot visznek, de létszámuk távol áll az ideálistól. Országos szinten találkozót, tapasztalatcserét hirdettek azoknak a tanároknak, akik hajlandók bevezetni
ezt a módszert, és eddig mindössze
24-en jelentkeztek. Ennek ellenére
büszkék arra, hogy a világban 37
országban működik Outward
Bound, a programokon való részvételt tekintve a romániai az előkelő
14. helyen áll. Az elkövetkezendőkben azon lesznek, hogy javítsanak
ezen a helyezésen.

Fotó: Outward Bound
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Farsangi lakodalom Kibéden

Egyre kevesebb a télűző fiatal

Nagy Székely Ildikó

Kibédről mintha már jó ideje elvonult volna a tél, szombat délelőtt
pedig a farsangi lakodalmas fiatalok
gondoskodtak arról, hogy véletlenül
se gondolja meg magát. Sáros utcákon vonult végig a régi hagyományt
ápoló menet, és mintha az egymás
mellett sorakozó tócsák csak fokozták volna az élvezetet, páros lábbal
szöktek bele a „szépekre” vigyázó
ostorosok, felspriccelve násznépet
és kíváncsi kísérőket egyaránt.
A térségben egyedi népszokásról,
a menyasszonynak, vőlegénynek,
illetve szépeknek és csúfoknak öltözött tizenéves fiúk télűző játékáról az elmúlt években rendszeresen
beszámoltunk olvasóinknak. Ezúttal nem a farsangi lakodalom forgatókönyvére
összpontosítottunk,
inkább azt próbáltuk feltérképezni,
mit jelent, miért fontos a szereplőknek ez a játék. A háztól házig vezető
úton elcsípett gondolatokból az is
felsejlett, hogyan és hol képzelik el
jövőjüket az önfeledten bolondozó
fiatalok.
Délelőtt 10 órakor csattogó ostorok verték fel az iskolaudvar csendjét. A Köszvényesről érkezett
prímás biztonságos távolságból
nézte az ismétlődő mozdulatokat,
nem messze tőle Barabási Attila beszélgetett az egyre érkező ismerősökkel. A Maros Művészegyüttes
igazgatója kibédi származásúként
minden évben eljön a különleges
farsangra, irányítja, jó tanácsokkal
látja el a színes, hangos társaságot.
Mielőtt elindult a menet, őt kérdezgettük.
– Túl vagyunk már húshagyókedden, nincs megkésve az idei farsang? Vagy a megszokottól eltérő
időzítés is a hagyomány része?
– Kibéd szinte teljesen református vidék, így a katolikus településektől eltérően ilyenkor itt még
megengedett a farsangi mulatozás.
Torockón ebben az évben még későbbre, március 3-ra időzítették a
farsangtemetést. A kibédi fiatalok,
mint mindig, ezúttal is a helyi egyházközség jóváhagyásával szervezték meg az együttlétet.
– Más-e most a farsangi játék,
mint akkor, amikor még ön is vőlegényként, majd koldusként, végül a
menet rangidős „lógó ostorosaként” járta végig a falut?
– Kibéd osztozik a székelyföldi
falvak sorsában, itt is egyre kevesebb a fiatal. Így évről évre nehezebb megszervezni a farsangot. Az
eredeti hagyomány szerint a lakodalmi játékban azok a fiatal fiúk
vettek részt, akik még nem voltak
katonák, most viszont idősebbekre
is szükség van, hogy meglegyen a

létszám. A kötelező katonai szolgálat megszüntetése oldotta fel az
életkor szerinti megkötést, ha ez
nem következett volna be, talán az
sem lenne, aki megszervezze a farsangot. Úgy gondolom, a kibédi felnőtteknek – magamat is beleértve –
jobban oda kellene állniuk a rendezvény mellé. Ugyanakkor azt is szomorúnak tartom, hogy míg a
kevésbé jómódú portákon mindig
szívesen látják a farsangolókat, van,
aki be sem engedi a csapatot.
Nemsokára elindult a csujjogtató,
elváltoztatott, vékony hangon visongató násznép. Az első ház udvarán,
miközben szólt a muzsika és a lakodalmasok megtáncoltatták a házi kisasszonyt, Barabási Zsolt főszervezővel, Attila fiával váltottunk pár szót.
– Nehéz megszervezni a farsangi
játékot?
– Rengeteg utánajárást igényel.
Egyebek mellett zenészt kell szerezni, meg kell venni a bort, meg
kell hirdetni az eseményt a médiában, és közben össze kell rázni a
bandát, hogy kijöjjön a lépés. Az
idei farsangra 25-30 fiatal vállalta a
részvételt, pár évvel korábban tízzel
nagyobb volt a létszám. Bár az eredeti népszokás szerint 16 éves kortól farsangolnak nálunk a fiatalok,
muszáj volt kisebbeket is bevonni.
Régebb jobban odaállt az ügy mellé
az ifjúság, az utóbbi időben viszont
egyre inkább háttérbe szorulnak a
hagyományok. Ha ez így megy tovább, pár év múlva nem lesz kivel
farsangolni – vélte a 20 éves fiatalember, aki a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem történelemfilozófia szakán tanul, tanárnak készül, és felnőttként szülőfalujában
szeretne élni.

– A szívemhez nőtt ez a hely, itt
vannak a barátaim. Igaz, egyesek
közülük külföldre mentek dolgozni, Angliában, Németországban gyári szalagmunkásként
próbáltak szerencsét. Volt, akinek
bejött a kinti életforma, mások hazatértek.
Meglátni a falutáblát
– Ha hozzám piszkálsz, a pofot
leszívod – hárította el viccesen a
következő háznál az egyik ostoros
incselkedését a karcsú vendéglátó.
Az arcát birkabőr maszk mögé rejtő
fiatalember mentegetőzésképpen
felfedte kilétét, erre a lány tüzesen
válaszolta: Tudtam, hogy te vagy
az, éppen azért.
A főszervező közben egyik ostoros társának, Szilveszter Szilárdnak
mutatott be. A 22 éves fiatalember

az utóbbi négy év nagy részét
Svájcban töltötte. A vendéglátóiparban és az építészetben dolgozik,
jövő héten indul vissza.
– Anyagilag mindenképpen megéri a külföldi munka. Itthon két állás
mellett a felét sem keresem meg
annak a pénznek, amit Svájcban
kapok. Ugyanakkor viszont hiányzik a család, a barátok. A legszebb
éveim mennek rá a kinti munkára,
de csak így tudom felépíteni a
jövőm. Még két évet szeretnék külföldön maradni. A svájci keresetemből házat vásárolok, ezt már
félig-meddig sikerült is megvalósítani, illetve beindítanék valamilyen
vállalkozást, hogy mit, az majd
megválik. Családot csakis Kibéden alapítanék. Felbecsülhetetlen
érzés az, amikor hazafelé jövök, és

a falu határában meglátom a Kibéd
táblát.
A násznép rangidőse a 26 éves
Orbán Béla Balázs. Négy év szünet után még egyszer, utoljára öltötte magára az ostorosok díszes
ruháját.
– Amikor az én korosztályom
farsangolt, még nem volt Facebook,
a mostani tizenévesek viszont már
a számítógépes világba nőttek bele,
nem érzik, nem értékelik a hagyományok adta élményt, boldogságot.
Idén különösen kevesen vállalták a
beöltözést, ezért álltam be én is.
– Milyen érzés újra részt venni a
játékban?
– Ugyanolyan jó, mint régen,
mintha újra gyermek lennék. A szülők viszont nem értékelik, ha mi,
idősebbek is beöltözünk, azt mondják, nem illik, kibeszél a falu.
Béla a kibédi vágóhídon dolgozik áruszállítóként. Azelőtt Szovátán sofőrködött, de az ingázás miatt
nem érte meg. Régebben a külföldi
munkát is kipróbálta, de csak egy
hónapig maradt kint.

Fotó: Nagy Tibor

– Németországban az építkezésben dolgoztam. De nem vált be, én
ugyanis nem vagyok az a városi
gyerek – adott magyarázatot a gyors
hazatérésre.
– Miben rejlik Kibéd vonzereje,
mi az, ami itthon tartja vagy hazatéríti az itteni fiatalokat? – kérdeztük.
– Úgy gondolom, aki gyermekkorában megszokta az egyszerű,
boldog falusi életet, annak nehéz
innen elszakadni – mondta a fiatal
férfi. – Kibéden meg lehet élni, de
ház- és jövőépítéshez a külföldön
ledolgozott évek is kellenek – tette
hozzá aztán elgondolkozva, majd
indult is, hogy utolérje a következő
házhoz érkező farsangolókat.
A 17 éves Dodi Attilát és a 18
éves Mátyus Istvánt útközben állítottuk meg egy-két szóra. Ők is az
ostorosok táborához tartoztak, Attila korábban vőlegény, azaz fehér
bojér és huszár is volt. Nyolcadikos
koruk óta vesznek részt a télűző lakodalomban, nagy élmény ez számukra – értettek egyet a fiúk, majd
azt is elárulták, hogy Szovátán végzik a középiskolát, a későbbiekben
pedig mindketten Kibéden képzelik
el az életüket.
Félelemből öröm
A 13 éves Péterfi Erika a gyakorlott vendéglátók magabiztosságával
hordozta körbe házuk udvarán a süteményestálakat. Előtte azonban jól
megtáncoltatták, aztán a későbbiekben is mindegyre magukhoz ölelték
a „díszes” legények.
– Kisebb koromban féltem a farsangolóktól, most már várom őket
– mondta a helyi néptánccsoportban
táncoló mosolygós lány, akitől azt
is megtudtuk, hogy turisztika szakon szeretne továbbtanulni, azt
azonban még nem sejti, hogy Kibéden vagy máshol lenne felnőttként
boldogabb.
Gálfi Anna édességgel, musttal
várta kapuja előtt a lakodalmasokat.
Az esti bálra meghirdetett tombola
árát is kifizette a „civil” ruhás pénzszedőknek, de sorsjegyet nem kért,
özvegyasszonyként ugyanis nem
készült a mulatságba.
– Régebb minden negyedik házhoz beengedték a fiatalokat, mára
ez megváltozott. Baj van a pénzzel,
tudja, azért – magyarázta, majd azt
is megjegyezte, hogy az idei farsangozók nagyon tisztességtudóan viselkedtek.
– Volt idő, amikor kivitték a házból a székeket, az udvarról a kisszekeret. Nekem egyszer még a
házszámtáblámat is levették, a kalapomat pedig lekapták a fejemről,
és beledobták a hóba. De én akkor
sem haragudtam. Most viszont
örülök, hogy ilyen szépen be vannak tanítva, és kérem a Jóistent,
hogy őrizze meg a falunkban a farsangi hagyományt – mondta búcsúzóul az idős asszony, mielőtt
újra a távolodó menet nyomába
eredtünk.
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Négyes döntőben
a Romgaz Elektromaros

1033.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Néhány év szünet után ismét bejutott az európai női teke legjobb
négy csapata közé a Marosvásárhelyi Romgaz Elektromaros. Ami, tekintve, hogy a csapat tagjai néhány
éve vegytiszta kedvtelésből játszanak, hatalmas fegyvertény. Mi több,
a Bécsi BBSV elleni negyeddöntőben az osztrákok számítottak favoritnak, ám Orosz István csapata már
a bécsi odavágón meglepetést okozott, és a szombati marosvásárhelyi
visszavágón másodszor is legyőzte
az ellenfelét.
Az osztrák együttes elsősorban a
Plamenig nővérek révén próbálta
megfordítani a negyeddöntő sorsát,
és az első három pár után ez nem is
tűnt lehetetlennek. Igaz, az első párban Doris Artner mindössze 479
fája nehezen volt behozható a két
pontot érő összesített eredmény
szempontjából. Miután pedig Mé-

hész Anita nem kevesebb, mint 80
fát vert ellenfelére, Gabriele
Kochra, már szinte biztos volt,
hogy 4-4 alá nem adják a marosvásárhelyiek. Végül Doina Baciu
megszerezte a győztes pontot, míg
az utolsó párban hiába összesített
több fát Adela Ban és a helyére becserélt Gyéresi Anna, Petra Haberl
kapta a pontot, mert három menetet
megnyert a négyből.
A végeredmény így is 5-3 a marosvásárhelyi csapat javára, amely
így kettős győzelemmel jutott a németországi Bambergben megrendezésre kerülő négyes döntőbe. Itt
roppant nehéz dolga lesz, a házigazda Victoria Bamberg és a szlovén KK Celje jelenleg a kontinens
legjobb csapatainak számítanak,
talán a Romgaz Elektromaros a
cseh Rosicével kelhet birokra a
bronzérem megszerzéséért.
Azonban már a 4. hely is hatalmas eredmény lenne.

Eredményjelző
A női teke Bajnokok Ligája negyedddöntőjének 2. menetében:
Triglav Kranj (szlovén) – Victoria Bamberg (német) 1-7, továbbjutott
Bamberg 14-2-es összesítéssel; Zeleziarne Podbrezova (szlovák) – Slovan Rosice (cseh) 0-8, tj.: Rosice 14-2-vel; Romgaz Elektromaros –
BBSV Bécs (osztrák) 5-3, tj.: Romgaz Elektromaros 11-5-tel; KK Celje
(szlovén) – Rákoshegyi Vasutas (magyar) 7-1, tj.: Celje 12-5-tel.
A négyes döntőt a március 31-e és április 1-je közötti időszakban
rendezik a németországi Bambergben.

Jegyzőkönyv
Női teke Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 2. menet: Marosvásárhelyi Romgaz Elektromaros – Bécsi BBSV 5-3 (14,5-9,5, 3298-3135)
Marosvásárhely, Elektromaros tekepálya, vezette: Dumitru Beşe.
Páronként: Alexandrina Bornert – Doris Artner 1-0 (4-0, 564-479),
Duka Tilda – Nicole Plamenig 0-1 (2-2, 559-580), Alina Suciu – Daniela Plamenig 0-1 (0,5-3,5, 512-560), Méhész Anita – Gabriele Koch
1-0 (4-0, 573-493), Doina Baciu – Dominique Pumpler 1-0 (3-1, 561510), Adela Ban (Gyéresi Anna) – Petra Haberl 0-1 (1-3, 529-513).

Tucatnyi góllal zárták az évet

Bálint Zsombor

Egy tucat góllal zárta az évet a
Marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó-csapata. Igaz, hogy – bár
egyáltalán nem meglepő –, a kapott
és nem a rúgott oldalon. A Temesvári Informatica mindössze hat játékossal érkezett Marosvásárhelyre,
de így is lefutballozta a pályáról
Kacsó Endre hitüket vesztett tanítványait.
Marad a mínusz két ponttal a
City’us a téli szünetben, és komolyan felvetődik a kérdés, hogy sikerül-e folytatnia február végén. Az
idei utolsó meccsen esélye sem volt
a két szerb válogatottal és két honosított brazillal, a román válogatott
tagjaival felálló Temesvárral szemben. Igaz, a vendégeknek nem voltak tartalékaik, Robert Lupu sem
tartott a csapattal, de a házigazdáktól is hiányzott Pop és Küsmödi,
akik kezdőemberek a mostani keretben.

A mérkőzés legnagyobb hányadában a temesváriak építkeztek.
Savio amolyan igazi brazil labdazsonglőrként cselezte ki az ellenfél
játékosai mellett – hogy némi túlzással éljünk – a bírókat, a kapufákat, de még saját csapattársait is,
aztán vagy adott egy gólpasszt,
vagy – saját magát is kicselezve –
átesett a labdán. Amolyan egyszemélyes showműsort mutatott be,
amelyet a két szerb pragmatikus
megoldásai és Felipe mindig gólra
törő mozdulatai egészítettek ki.
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Megszorongatták az ellenfelet, de nem eléggé

Bálint Zsombor

Megszorongatta a Marosvásárhelyi Medicina CSU
női röplabadcsapata az előző fordulóban Târgoviştén
diadalmaskodó Temesvári Agrolandot. Bár a bánságiak számítottak a mérkőzés nagy esélyesének, Predrag Žucović csapata szettet rabolt, és hajszál híján
pontot is, hiszen a negyedik játszmában csak hosszabbításban maradt alul.
Igaz, mindez sovány vigasz, hiszen így pont nélkül
tért haza Temesvárról a Medicina, és miután közvetlen ellenfelei szorgalmasan gyűjtögették a bajnoki
pontokat az utóbbi időben, a marosvásárhelyiek a tabella utolsó helyén állnak, és most már biztosan ott is
végeznek az alapszakaszban, az utolsó forduló eredményeitől függetlenül.
A temesvári mérkőzés azonban megmutatta, hogy
mennyire fontos a keret egyetlen tapasztaltabb tagjának, Iancunak a jelenléte, de a fiatalabb generációból
kimagasló Buterez játéka is. Iancu az utóbbi két mecscsen, Buterez pedig a szerdain hiányzott, és most,
hogy visszajöttek, máris sikerült komolyabban ráijeszteni a mezőny egyik szolid csapatára (amelynek
egyébként három pályára lépő játékosa játszott korábban a Medicina színeiben). Ez a meccs pedig azt is
megmutatta, hogy talán még ez a legyengült keret is
sokkal többre lett volna képes, ha motiváltabbak a játékosok, és nem arra kell gondolniuk, hogy ki tudja
mikor kapják meg – ha egyáltalán megkapják – a fizetésüket.
A temesvári meccsen meglepő módon Cauc volt a
legeredményesebb játékosa a Medicinának 15 ponttal,
míg Buterez 14 pontot szerzett. Iancu négy sáncolással megnyert pontja pedig azt támasztja alá, hogy egy jól helyezkedő center, ha nem is szerez azonnal pontot, sokat csökkentheti az ellenfél támadásainak hatékonyságát.
Jegyzőkönyv
Az alapszakasz utolsó fordulójában a Medicina
Női röplabda A1 osztály, 17. forduló: Temesvári Agroland – Marosvásárhelyi Medicina CSU CSU a Lugost fogadja szombaton a Pongrácz Antal
csarnokban.
3:1 (25-18, 22-25, 25-11, 27-25)
Temesvár, Olimpia csarnok, 250 néző. Vezette:
Mihai Coman (Bukarest), Cristian Dumitrescu
Eredményjelző
(Craiova). Ellenőr: Marian Stoica (Bukarest).
A női röplabda A1 osztály 17. fordulójában:
Agroland: Cărbuneanu, Bacşiş, Balintoni, La- Jászvásári Penicilina – Bukaresti Dinamo 3:2,
ković, Petra, Lupescu (Radu, Calotă, Orlandea, Kolozsvári U – Bukaresti CSM 0:3, Lugosi CSM
Vasilică). Liberó: Ozun.
– CSM Târgovişte 2:3, Temesvári Agroland – MaCSU Medicina: Cauc, Iancu, Buterez, Babaş, rosvásárhelyi CSU Medicina 3:1. A Bákói Ştiinţa
Ioan Dobriceanu (Vers, Străchinescu, Niţă, Du- – Balázsfalvi Alba Volei mérkőzés lapzárta után
mitrescu). Liberó: Arniceru (Molnar).
fejeződött be.

Négy nap játék, négy nap szórakozás,
négy nap sport!

Játékos sporttevékenységekre várják a közép- és
nagycsoportos óvodás gyermekeket a marosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceumba. Az intézmény közleményben ismertette a rendezvénnyel kapcsolatos
tudnivalókat. Eszerint „számos izgalmas tevékenységet tartogatunk tarsolyunkban.
Labdajátékok, staféták, ügyességi próbák várják a
gyermekeket az iskola sporttermében február 19. és
22. között. Ismerkedj az atlétika, foci, kézilabda, kosárlabda és a torna szépségeivel! Csupán sportfelszerelésre van szükség, a játékról és szórakozásról mi

Eközben a City’us csak ritkán tudta
több passz erejéig megtartani a labdát, és még ritkábban veszélyeztette
a többnyire tartalék Voin kapuját,
akinek azonban ezen a meccsen, tekintve az ellenfelet, bizalmat szavaztak a kispadon ülő válogatott
Iancu helyett.
Néha túl könnyűnek tűnő gólokat
szerzett az Informatica, de nehezen
megmondható, hogy ez a védelem
vagy a kapus hibái miatt volt így,
vagy netán a vendégek kombinációi
mattolták a vásárhelyi deffenzívát.
A második félidőt hamarabb lezavarták, az idő nem mindig állt meg,
ha játékon kívül volt a labda, azon-

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 14. forduló: Marosvásárhelyi City’us –
Temesvári Informatica 1-12 (0-7)
Marosvásárhely, Szász Albert Sportlíceum sportterme, 80 néző.
Vezette: Bogdan Sorescu (Piteşti), Mihai Kiuţă (Brassó). Tartalék:
Marius Traşcă (Piteşti). Ellenőr: Ilie Şandru (Piteşti).
City’us: Tătar (Coman) – Boroş, Togan, Szabó, Dobai (Luduşan,
Nagy, Kiss, Coldea).
Informatica: Voin – Rakić, Šimić, Savio, Felipe (Ilaş, Nastai).
Gólszerzők: Luduşan (32.), illetve Šimić (2.), Rakić (10., 12., 40.),
Felipe (15., 16., 24., 26., 33.), Ilaş (19., 20.), Savio (40.).

gondoskodunk! A fergeteges móka minden délután 5
órakor kezdődik! Sportolj és játsszál velünk!”
A sportiskolás nyílt napokról
a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a
Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Mátyás Emőke Éva tanítónő és
Mihály Sándor testnevelő tanár. Szucher Ervin a
ma kezdődő és négy napig tartó, óvodásoknak
szóló sportnépszerűsítési akcióról beszélget a
Szász Albert Sportiskola két pedagógusával.

ban az utolsó húsz másodpercben
így is kapott még két gólt a City’us
– talán hogy legyen ki az a bizonyos tucat...
A City’us következő bajnoki
mérkőzése február 25-én lenne,
amikor Jászvásár látogathat Marosvásárhelyre. Ennek a találkozónak

a sorsa azonban nagyon bizonytalan. Addig is azonban, míg eldől,
hogy lesz-e folytatás, a sportági
szövetség fegyelmi bizottsága újabb
négy pont levonásával sújthatja a
csapatot, hiszen továbbra sincs kifizetve a Székelyudvarhelyi FK-nak
és Csala Zsoltnak a tartozás.

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga 14. fordulója: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
Futsal – Székelyudvarhelyi FK 5-18, Marosvásárhelyi City’us – Temesvári Informatica 1-12, Jászvásári Poli – Galaci United 1-8, Csíkszeredai Imperial Wet – Dunărea Călăraşi 5-5, Dévai Autobergamo
– Resicabányai Munkás 25-3.
1. Temesvár
14
2. Déva
14
3. Székelyudv. 14
4. Galac
14
5. Călăraşi
14
6. Csíkszereda 14
7. Jászvásár
14
8. Resicabánya 14
9. Sepsiszentgy. 14
10. City’us*
14
* 8 büntetőpont levonva

12
11
11
10
6
4
4
3
0
2

Ranglista
2
3
2
1
2
2
2
0
0
0

0
0
1
3
6
8
8
11
14
12

90-16
116-21
123-44
71-32
49-53
62-67
55-65
39-134
19-103
29-118

38
36
35
31
20
14
14
9
0
-2
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FCSB: Micsoda meglepetés!

Meglepetésre legyőzte a Bukaresti FCSB az olasz
Laziót a labdarúgó-Európa-liga egyenes kieséses szakaszának első fordulójában a párharc csütörtöki, első
mérkőzésén. A románok a Harleme Gnohére által a 29.
percben szerzett góllal diadalmaskodtak. A római
együttes zsinórban az ötödik nyeretlen mérkőzését
tudta le (háromszor kikapott a Serie A-ban, és egyszer
döntetlenre játszott a Coppa Italiában).
A FCSB korábban 13-szor találkozott olasz csapatokkal, és egyetlen alkalommal sem sikerült nyernie
(feltéve, hogy az általuk jogelődnek tekintett Steaua
szerepléseit magukénak tudhatják – a szerk.). Gólt is
csak a Napoli ellen 3-3-ra zárult összecsapáson szereztek a fővárosi piros-kékek (az Európa-liga
2010/2011-es kiírásának csoportkörében). A 13 öszszecsapáson nyolcszor szenvedtek vereséget. A legemlékezetesebb
kudarcot
mind
közül
a
Bajnokcsapatok Európa Kupája (a mai Bajnokok Li- Bukaresti gólöröm: Harleme Gnohére hálát ad az égieknek
gája jogelődje) döntője jelentette, amikor az AC Milan
tően (66.). A 69. percben Budescu kétgólos előnyhöz juttathatta
megsemmisítő 4-0-t mért Bumbescuékra.
A Lazio ellen Man került először helyzetbe (14.), a fiatal já- volna a házigazdákat, Strakoshát is kicselezte, csakhogy kisodtékos azonban lekéste a Budescu által a kapu elé kanyarított ródott, és odalett a helyzet. Egy perccel később Gnohére közellabdát. A bukarestiek ifjú kapusa, Andrei Vlad először a 24. ről rosszul célzott, majd így tett Milinkovic-Savic is (71.). A
percben segítette csapatát, ekkor megakadályozta az ecuadori 81. percben Gnohére is meglépett védői közül, de addigi kimeCaiceót a gólszerzésben. A mérkőzést eldöntő találat ezután öt rítő munkája annyira elfárasztotta, hogy nem tudta gyorsan
perccel egy gyors ellentámadás nyomán született, amikor Bu- gólra váltani a lehetőséget, az olasz játékosok kihasználták lasdescu indítását kihasználva Gnohére bevette az olaszok kapuját. súságát, utolérték, és elvették tőle a labdát. A Lazio óriási
A francia támadónak rövidesen újabb lehetősége adódott, 17 egyenlítési esélyt szalasztott el a 84. percben, Felipe Anderson
méteres kapáslövése azonban nem ért célt (a 32. percben). A szép egyéni akciót vezetett a bal szélen, majd a kapu elé tálalt,
félidő vége a Lazióé, Vlad előbb Nani lövését blokkolta (35.), de sem Caceres, sem Basta nem volt képes a hálóba továbbítani
a lasztit, bár mindketten csupán egy méterre voltak a gólvonalmajd Milinkovic-Savic fejese a keresztlécen csattant (45.).
Szünet után a Lazio tovább rohamozott, az egyenlítő találatot tól!
A FCSB ezzel megnyerte a párharc első mérkőzését, és a toazonban nem sikerült megszereznie. Többek között újra Caicedo előtt nyílt lehetőség, de az ecuadori 6 méterről fölélőtt vábbjutás fő esélyesévé lépett elő. A csütörtökön sárga lappal
(47.). Majd a FCSB percei következtek, Budescu beadáslövését figyelmeztetett Pintilii és Luis Felipe eltiltás miatt nem játszhat
Strakosha ügyesen hárította (53.). Ezután újra a Lazio alakított a visszavágón, amelyet február 22-én, csütörtökön rendeznek
ki jó helyzeteket, de előbb a Felipe Anderson betörését követő az olasz fővárosban, a Stadio Olimpicón.
lövés kerülte el a kaput (61.), majd egy kavarodásban az utolsó
pillanatban tisztáztak a bukaresti védők Basta beadását köveEredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzések: FCSB (román) – Lazio (olasz) 1-0 (1-0), Partizan BelgJegyzőkönyv
rád (szerb) – Viktoria Plzen (cseh) 1-1 (0-0), Olympique
Labdarúgó-Európa-liga, a 16 közé jutásért, 1. mérkőzés:
Lyon (francia) – Villarreal (spanyol) 3-1 (0-0), Napoli
FCSB – Lazio Róma 1-0 (1-0)
(olasz) – RB Leipzig (német) 1-3 (0-0), Celtic (skót) – Zenit
Bukarest, Nemzeti Aréna, vezette: Deniz Aytekin (német).
(orosz) 1-0 (0-0), AEK Athén (görög) – Dinamo Kijev
Gólszerző: Harlem Gnohere (29.).
(ukrán) 1-1 (0-1), FC Koppenhága (dán) – Atlético Madrid
Sárga lap: Pintilii (26.), Vlad (64.), Găman (78.), illetve Mi(spanyol) 1-4 (1-2), Olympique Marseille (francia) – Braga
linkovic-Savic (9.), Caceres (45+1.), Lukaku (45+4.), Luis
(portugál) 3-0 (1-0), Östersund (svéd) – Arsenal (angol) 0Felipe (52.), Immobile (90+1.).
3 (0-2), Ludogorec (bolgár) – AC Milan (olasz) 0-3 (0-1),
FCSB: Andrei Vlad – Romario Benzar, Valerică Găman,
Bogdan Planic, Junior Morais – Mihai Pintilii (46. Filipe TeReal Sociedad (spanyol) – Red Bull Salzburg (osztrák) 2-2
ixeira), Dragoş Nedelcu – Dennis Man, Constantin Budescu,
(0-1), Szpartak Moszkva (orosz) – Athletic Bilbao (spanyol)
Florin Tănase (58. Florin Coman) – Harlem Gnohére (82.
1-3 (0-3), OGC Nice (francia) – Lokomotiv Moszkva
Cristian Tănase).
(orosz) 2-3 (2-1), Borussia Dortmund (német) – Atalanta
Lazio: Thomas Strakosha – Bastos, Luis Felipe, Martin Ca(olasz) 3-2 (1-0), FK Asztana (kazah) – Sporting Lisszabon
ceres – Dusan Basta, Alessandro Murgia, Lucas Leiva, Ser(portugál) 1-3 (1-0), Crvena zvezda Belgrád (szerb) –
gej Milinkovic-Savic, Jordan Lukaku (75. Senad Lulic) –
CSZKA Moszkva (orosz) 0-0.
Nani (56. Felipe Anderson), Felipe Caicedo (56. Ciro ImmoA visszavágókat a héten rendezik. A sorozat fináléja
bile).
május 16-án Lyonban lesz.

Ikszelt a Sepsi OSK,
nyert a CFR

Négy mérkőzést játszottak le lapzártánkig a labdarúgó 1. liga 25. fordulójából. A Sepsi OSK „hazai
környezetben” (tekintettel, hogy a sepsiszentgyörgyi
stadion nem teljesíti a rendezési körülményeket, ezért
a háromszéki együttes rendre más városokban bérel
az elvárásoknak megfelelő létesítményt – a szerk.)
nem tudott felülkeredni a ranglistán közvetlenül
előtte tanyázó Concordia Chiajnán. Ibrahima Tandia
találatával ugyan a 9. percben vezetést szerzett az alakulat, és ezt sokáig tartani is tudta, a 70. percben
azonban zászlót hajtott: Ronaldo Deaconu lövése a
hálóban kötött ki. A székelyföldi együttes végül még
örülhetett is a döntetlennek, hiszen egy perccel a vége
előtt Batin ajtó-ablak helyzetbe került egyedül a kapussal, és fölédurrantott.
A bajnoki címért küzdő Kolozsvári CFR a rájátszásban felsőházi szereplésre esélyes Astra Giurgiut
látta vendégül, és a vártnál könnyebb sikert könyvelt
el. A találkozó nyitányán Ţucudean kihagyhatatlannak látott helyzetben hibázott (Djokovic kapufája
után eléje pattant a labda, és nem tudta az üres kapuba
továbbítani), azonban mégsem erről beszéltek percekig a házigazdák szurkolói, mert a kolozsváriak a következő támadást gólra váltották: bár a partjelző lest
mutatott Culiónál, a középbíró továbbot intett, és az
argentin előnyhöz juttatta csapatát. Ţucudean a 67.
percben feledtette végleg a tévedését, Deac passzából
„letudta” első gólját a CFR színeiben. Sikerével a kolozsvári csapat 5 pontos előnyre tett szert a FCSB-vel
szemben, amely tegnap este a Dinamóval mérte össze
erejét. A találkozó lapzárta után ért véget.
A 25. forduló eddigi eredményei: Medgyesi Gaz
Metan – Bukaresti Juventus 0-0, Voluntari FC – USK
Craiova 0-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Concordia Chiajna 1-1, Kolozsvári CFR – Astra Giurgiu
2-0.
A tabellát a Kolozsvári CFR vezeti 56 ponttal, az
51 pontos FCSB és az 50 pontos Craiova előtt. A
Sepsi OSK a 12. helyen áll, 19 ponttal.

Előnyben a Real Madrid, fél lábbal a nyolc között a Liverpool

A címvédő Real Madrid hazai
pályán 3-1-re legyőzte a Paris
Saint-Germaint a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első
mérkőzésén, szerdán, míg a Liverpool a mesterhármast szerző Sadio
Mané vezérletével 5-0-ra kiütötte
idegenben a Portót.
Az elmúlt két kiírásban diadalmaskodó Madrid kezdte aktívabban
a találkozót, ám a párizsiak is veszélyeztettek néhányszor, s egy
kombinatív összjáték végén a vezetést is megszerezték Adrien Rabiot
révén. A francia középpályás 2016
áprilisa után talált be újra a BL-ben.
A királyi gárda még a szünet előtt
egyenlített Cristiano Ronaldo 11-es
góljával: a portugál támadó a tavalyi fináléval együtt egymást követő
nyolcadik BL-találkozóján talált be.

Az ötszörös aranylabdásnak ez volt
a századik gólja a Bajnokok Ligájában a Real Madrid színeiben, ő az
első, aki elérte ezt az álomhatárt egy
klub színeiben.
A második játékrészben pedig
nagy szerencsével a 101-et is megszerezte, miután a kapusról kipörgő
labda a kapuba pattant a combjáról.
Ronaldónak ez volt a 11. BL-találata a szezonban, ezzel vezeti a góllövőlistát. A hajrában a támadásokat
rendkívül aktívan segítő Marcelo is
bevette a PSG kapuját, így a spanyol klub kétgólos előnyből várhatja a párizsi visszavágót.
A Liverpool lényegében már az
első félidő derekán dűlőre vitte a
párharcot a Porto otthonában: előbb
egy kapushiba segítségével Mané
talált be, majd Mohamed Salah le-

A PSG ellen szerzett két találatával az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo elérte és át is
lépte a százgólos álomhatárt a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a Real Madrid színeiben

sipuskás góljával növelte előnyét a
Mersey-parti együttes. A szünet
után sem vett visszább a tempóból
a Liverpool, előbb a kipattanó labdára lecsapó Mané, majd egy kontra
után Roberto Firmino is betalált, az
utolsó percekben pedig Mané megszerezte harmadik találatát, így az
angol klub fél lábbal a legjobb
nyolc között érezheti magát.

Culio gólját ünneplik a kolozsváriak

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:
* Real Madrid (spanyol) – Paris Saint-Germain (francia) 3-1 (1-1)
gólszerzők: C. Ronaldo (45., 83. – az elsőt 11-esből), Marcelo (86.),
illetve Rabiot (33.)
* FC Porto (portugál) – FC Liverpool (angol) 0-5 (0-2)
gólszerzők: Mané (25., 53., 85.), Salah (29.), Firmino (69.)
A visszavágókat március 6-án rendezik.

Emery: Jól játszottunk, de az eredmény rossz
A francia Paris Saint-Germain vezetőedzője, Unai
Emery szerint jól játszottak, mégis rossz eredményt
értek el a Real Madrid vendégeként szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első felvonásán.
„Jól játszottunk, de az eredmény rossz. Jobbat érdemeltünk volna, apró részletek döntöttek” – nyilatkozta Emery a 3-1-es madridi vereséget követően. A
spanyol edző hozzátette: a játékvezető „nem segítette” csapatát, amelynek a visszavágón a továbbjutási esélyekre gondolva nagyon optimistán kell
pályára lépnie. A franciák trénere a maga részéről
mindenesetre bízik abban, hogy ledolgozzák a kétgólos hátrányt, és bejutnak a negyeddöntőbe.
„Bosszús és csalódott vagyok. Könnyű nyolc gólt
szerezni a Dijon ellen, és négy-öt gólt lőni a francia
bajnokság meccsein, de nekünk olyan mérkőzéseken
kellene bizonyítanunk, mint ez” – gyakorolt önkritikát Adrien Rabiot, a PSG góljának szerzője.
„Fontos győzelem volt. A párharc azonban még
nem ért véget, de előnnyel várjuk a visszavágót” –
mondta a lefújást követően Cristiano Ronaldo, aki két
góllal járult hozzá a Real sikeréhez. Kiemelte: számára még mindig különleges dolog, amikor győztes
mérkőzésen szerez gólt. A portugál támadó 95 BLtalálkozón már 101 találatnál jár, ami csúcs, a szezonban pedig 7 mérkőzés/11 gól a mérlege. Cristiano
Ronaldo a szezon mind a hét BL-meccsén eredményes volt, a sorozat történetében hasonlóra még senki
nem volt képes.

„Mindig ugyanazokat tudjuk mondani róla: a fontos mérkőzéseken képes a különbséget jelenteni, ahogyan ezen az estén is tette” – dicsérte duplázó
játékosát a Madrid vezetőedzője, Zinédine Zidane.
Hangsúlyozta: a Real tizenkét trófeával dicsekedhet
a legrangosabb európai kupasorozatban, amely mindig viszonyítási pontot jelent. „A játékosok tisztában
vannak azzal, hogy mennyire fontos ez a sorozat. Kilencven percen keresztül képesek voltak a legjobbjukat nyújtani” – tette hozzá a francia szakember.
„Bebizonyítottuk, hogy minden spekuláció ellenére a Real Madridról soha nem lehet azt feltételezni,
hogy halott lenne” – utalt a szezonbéli erős formaingadozásra Sergio Ramos, a spanyolok csapatkapitánya.
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Hol vannak a marosvásárhelyi
gyorskorcsolyázó olimpikonok?

Pjongcsangban téli olimpiát
rendeznek a napokban, marosvásárhelyi sportoló azonban nincs az indulók között.
Nem volt ez mindig így, az
utóbbi évtizedekben főként
gyorskorcsolyában rendszeresen voltak a városban nevelkedett
sportolók
az
ötkarikás játékokon, még ha
egyesek már más országok
színeit képviselték is. Az első
férfi gyorskorcsolyázó Románia képviseletében Koros László
volt 1980-ban, Lake Placidben. Azóta edzői, sportvezetői
pályafutáson van túl, ma
nyugdíjas. De azért jelenleg is
tevékenykedik a Mureşul
klubban.

Fotó: Junior Sport

Bálint Zsombor
– Milyenek a gyorskorcsolyaversenyek az idei olimpián?
– 1980 óta eltelt jó néhány év, és
mindenféle téren változott a világ.
A minőségi sportban is. Változtak a
körülmények, a felszerelés, változott a jég minősége. Most a hollandok uralják a sportágat, nagyon
megelőzték a világot, nem is látom,
hogy mások bele tudnának szólni a
hollandok belharcába. Egy-egy
távon megpróbálnak, de Hollandiában ez nemzeti sportág, nagyon
sokat fektetnek bele, és ez az eredményeken is meglátszik. Hiába változtak a generációk az én időm óta,
mindig nagyon magasan tartották a
mércét. Ezen az olimpián az oroszoknak lesz nagyon fájdalmas,
mert tudjuk, hogy mi történt Szocsiban, és a legjobbak nem lehetnek
ott.
– Hová tűntek a romániai gyorskorcsolyázók?
– Én voltam az első férfi, aki a
román gyorskorcsolyát az olimpiai
játékokra vitte. Utánam még jöttek
mások, mint Kopacz Tibor, aki –
Isten nyugtassa – nagyon-nagyon
tehetséges volt. 5000 méteren Európa-bajnokságon 3. helyet szerezni
nagyon nagy eredmény, főleg hogy
mindenki nagyon jól tudja: Romániában nemhogy fedett, de még szabadtéri 400 méteres műjégpálya
sincs. Ott áll a pálya Csíkszeredában használhatatlanul, mint ahogy a
marosvásárhelyi jégcsarnok is áll tíz
esztendeje. Nem csak kevés a mű-

jégpálya Romániában, de azt is
megvizsgálhatjuk, hogy hol található, ki használja, mennyire van kihasználva. Márpedig a minőségi
sportban, ha nem teremted meg a
feltételeket, és főleg jelenleg, amikor olyan kiélezett küzdelem van
világszinten, nem lehet még a legjobb tízbe sem jutni, nemhogy az
érmekért harcba szállni. Sajnos a
téli olimpiai sportágak már az én
időmben is Hamupipőkének számítottak Romániában. Pedig minden
körülmény meglenne a téli sportokra. De ha nincs befektetés, jó
menedzsment, akkor hiába. Hosszú
távon kell tervezni, másként nem
látok esélyt a fejlődésre. Egy sportoló csak akkor tud teljesíteni, ha
minden személyes probléma gondját leveszik a válláról, gondolok itt
az iskolázásra, a munkahelyre, a fizetés biztosítására. Egy teljesítménysportolónak nem azon kellene
törnie a fejét, hogy miből fizeti ki a
számláit, hanem azon, hogy miként
teljesítsen maximálisan minden edzésen. Akkor néhány év múltán, miután elvetettük a magot, várhatjuk,
hogy valami kezdjen kicsírázni.
– Néhány éve az olimpiai bizottság meghirdette a téli sportok fejlesztésének stratégiáját. Lett ebből
valami?
– A Brassóban rendzett európai
ifjúsági olimpiai fesztivál sokat segített. Brassó-Pojánán rendbe tették
a sípályákat, valahogy befejezték a
műjégpályát, az ugrósáncot. De
aztán más nem történt. Marosvásárhelyen tíz éve várjuk, hogy meg-

Liu Shaolin Sándort kizárták a
rövid pályás gyorskorcsolyázók
1000 méteres döntőjében, így öszszesítésben nyolcadik lett a pjongcsangi téli olimpia szombati napján.
A táv magyar világkupagyőztese
a legrosszabb, az ötös pályáról in-

dult, ennek ellenére a bemutatásnál
ugyanolyan lazának tűnt, mint mindig. A rajtnál sem idegeskedett, nem
próbált azonnal előre törni. A körök
fogytával egyre fokozódott a
tempó, de az MTK versenyzője továbbra is az utolsó helyen korcso-

nyissák az ország legmodernebb
műjégpályáját. Brassóban befejezték a jégpályát az olimpiai fesztiválra, de enélkül talán ott sem
haladtak volna. Brassónak nagyon
jó, hogy van a jégpálya, de felteszem a kérdést, hogy Vásárhelynek
vajon miért nem lehetett, amikor a
jégsportok hagyományait illetően
Brassó nem áll Marosvásárhely
előtt? Én például kint voltam az
olimpián, aztán kint volt Jakab Andrea, utána Daniela Oltean is. Ott
voltak Salt Lake Cityben, Torinóban. Volt egy folyamatosság, ami
most megszakadt. Rátesz egy lapáttal, hogy a sportági szövetségnek
nincs rendben a szénája, és amíg
ezek a jogi kérdések nem oldódnak
meg, nem kap pénzt a sportminisztériumtól. Ezért kiesett egy olimpiai
ciklus. Én lehet, már nem érem
meg, hogy romániai sportoló bekerüljön téli sportágban az első háromba. Ahhoz kell 10-12 év
kemény munka bármelyik sportágban. Napi szinten minimálisan hat
óra, három edzés. Ezt pedig bírni
kell, támogatni kell anyagilag, pszichikailag, megfelelő táplálkozással.
– Mi az, ami a leginkább hiányzik, hol kellene javítani?
– A legnagyobb gond, hogy nincsenek edzők. Bukarestben nem képeznek edzőket ezekben a
sportágakban. A sportegyetemeken
nincs sí, gyorskorcsolya vagy jégkorong szak. Nem jönnek a fiatal
edzők, gyengék a fizetések is. A
sportminisztérium biztosítja talán a
legkisebb fizetéseket az összes minisztérium közül. A régi edzők
hozzá voltak szokva, és tudták nagyon jól, hogy minőségi sportot
csak komoly erőfeszítéssel lehet végezni: odaadással és munkával. A
fiatalok, a vérfrissítés azonban nem
érkezik, mert gyengék a fizetések.
Ha valaki befejezte a főiskolát, de
szakosítást nem tudott elvégezni,
akkor el kell mennie egy edzőiskolába, ami újabb öt év. Ha pedig
mégis elvégzi, és megnézi, hogy a
klubokban mennyi a fizetés, akkor
inkább elmegy egy fitneszterembe
oktatónak kétszer annyiért, és semmilyen felelőssége nincs. Amíg
ezek a gondok nem oldódnak meg,
addig… Ha nem vetettünk időben,
hiába várjuk, mert nem fog kikelni
a mag!

A téli olimpia aranyérmesei
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Csütörtök:
* alpesi sí, női óriás-műlesiklás: Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok);
férfilesiklás: Aksel Lund Svindal (Norvégia)
* műkorcsolya: páros: Aljona Savcsenko, Bruno Massot (Németország)
* hódeszka, férfikrossz: Pierre Vaultier (Franciaország)
* sífutás, női szabadstílusú 10 km: Ragnhild Haga (Norvégia)
* gyorskorcsolya, férfi 10.000 m: Jan-Ted Bloemen (Kanada)
* sílövészet, női 15 km: Hanna Öberg (Svédország); férfi 20 km: Johannes Thingnes Bö (Norvégia)
* szánkó, vegyesváltó: Németország (Johannes Ludwig, Natalie Geisenberger, Tobias Arlt, Tobias Wendl)
Péntek:
* alpesi sí, női műlesiklás: Frida Hansdotter (Svédország); férfiszuperóriás-műlesiklás: Matthias Mayer (Ausztria)
* szkeleton, férfiak: Jun Szung Bin (Koreai Köztársaság)
* hódeszka, női krossz: Michela Moioli (Olaszország)
* sífutás, férfi szabadstílusú 15 km: Dario Cologna (Svájc)
* gyorskorcsolya, női 5000 m: Esmee Visser (Hollandia)
* síakrobatika, női ugrás: Hanna Huszkova (Fehéroroszország)
Szombat:
* műkorcsolya, férfikűr: Hanju Juzuru (Japán)
* síakrobatika, női slopestyle: Sarah Höfflin (Svájc)
* alpesi sí, női szuperóriás-műlesiklás: Ester Ledecká (Csehország)
* sífutás, 4x5 km-es női váltó: Norvégia (Ingvild Flugstad Östberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga, Marit Björgen)
Vasárnap:
* síakrobatika, férfi-slopestyle: Öystein Braten (Norvégia); férfiugrás:
Olekszandr Abramenko (Ukrajna)
* alpesi sí, férfi-óriás-műlesiklás: Marcel Hirscher (Ausztria)
* sífutás, 4x10 km-es férfi váltó: Norvégia (Didrik Tonseth, Martin
Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger, Johannes Hösflot Klaebo)
* gyorskorcsolya, női 500 m: Kodaira Nao (Japán)
* sílövészet, férfi tömegrajtos verseny 15 km: Martin Fourcade (Franciaország)

A cseh válogatott csoportelső
a férfi-jégkorongozóknál

A cseh válogatott 4-1-re legyőzte
Svájc együttesét vasárnap a pjongcsangi téli olimpia férfijégkorongtornáján, ezzel megnyerte az A
csoport küzdelmeit. Az előző körben a címvédő kanadaiakat legyőző
csehek sikere magabiztos volt, igaz,
harmadik és negyedik góljukat is a
meccs végén, üres kapura ütötték.
A férfijégkorong-torna eddigi
eredményei:
* A csoport, 1. forduló: Csehország – Dél-Korea 2-1, Svájc – Kanada 1-5; 2. forduló: Kanada –
Csehország 2-3 (szétlövés), DélKorea – Svájc 0-8; 3. forduló: Csehország – Svájc 4-1, Kanada – Dél
Korea 4-0. A csoport végeredménye: 1. Csehország 8 pont, 2. Kanada 7, 3. Svájc 3, 4. Dél-Korea 0.
* B csoport, 1. forduló: Szlová-

kia – Orosz csapat 3-2, Egyesült Államok – Szlovénia 2-3 (hosszabbítás után); 2. forduló: Egyesült
Államok – Szlovákia 2-1, Orosz
csapat – Szlovénia 8-2; 3. forduló:
Orosz csapat – Egyesült Államok 40, Szlovénia – Szlovákia 3-2 (szétlövés). A csoport végeredménye: 1.
Orosz csapat 6 pont, 2. Szlovénia 4,
3. Egyesült Államok 4, 4. Szlovákia
4.
* C csoport, 1. forduló: Finnország – Németország 5-2, Norvégia
– Svédország 0-4; 2. forduló: Finnország – Norvégia 5-1, Svédország
– Németország 1-0; 3. forduló: Németország – Norvégia 2-1, Svédország – Finnország 3-1. A csoport
végeredménye: 1. Svédország 9
pont, 2. Finnország 6, 3. Németország 2, 4. Norvégia 1.

tisztán a pozíciója, elesett és elsodorta az egyik dél-koreait, aki honfitársával együtt földre került. Az
aranyért így a szám 2016-os vbezüstérmese, a kanadai Samuel Girard és az amerikai John-Henry
Krueger csatázott, aki a magyar színekben versenyző Cole William Kruegernek a testvére. A papírformának
megfelelően előbbi győzött, harmadikként pedig az esés után gyorsabban talpra álló Szeo Ji Ra ért célba.
Az egy hete, 1500 méteren ötödik Liu Shaolint a kockázatos manőver miatt kizárták, így a B döntő
végére, azaz nyolcadiknak sorolták
be.
Liu Shaolin Sándor azt mondta,
nem gondolta volna, hogy ilyen
könnyen jut a döntőbe, ahol ott követte el a legnagyobb hibát, hogy az
első három körben, amikor még
nem volt olyan gyors a tempó, nem

ment előrébb. „Később már nem
volt helyem előzni. A végén pedig
hibáztam, nem kellett volna ütköznöm senkivel, jogos volt a kizárás”
– értékelt Liu Shaolin, aki a dél-koreai játékokon először tűnt csalódottnak.
Ezt
pedig
azzal
magyarázta, hogy bár az 1500 és a
váltó után harmadszor is döntőben
szerepelt, most nagyon közel állt az
éremszerzéshez, ami azonban nem
jött össze.
A magyar klasszist arról is faggatták, hogy hatással volt-e a versenyzésére, hogy a párja, a brit
Elise Christie kicsúszott a női
1000 méter elődöntőjében, és elsőre úgy tűnt, megsérült. Erre azt
a választ adta, profi sportolóként
ki tudta zárni ezt a körülményt,
azóta pedig már váltottak néhány
üzenetet, és rendben van
Christie is.

Liu Shaolin Sándort kizárták az 1000 méter döntőjében
lyázott. Úgy tűnt, egyszer-egyszer
megpróbál előbbre kerülni, de
sosem nyílt meg a hely számára.
Amikor már csak két kör volt
hátra, „begyújtotta a rakétákat”, az
egyik kanyar bejáratánál próbált
belső ívre kerülni, de nem volt meg

A későbbi második helyezett amerikai John-Henry Krueger (b) és a későbbi harmadik dél-koreai Szo Jira (k), valamint Liu Shaolin Sándor, aki
kicsúszik a rövid pályás gyorskorcsolyaverseny férfi 1000 méteres távjának döntőjében a pjongcsangi téli olimpián a Kangnung Jégcsarnokban,
február 17-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Eredményjelző
Rövid pályás gyorskorcsolya, férfi 1000 méter, olimpiai bajnok:
Samuel Girard (Kanada) 1:24.650 perc
2. John-Henry Krueger (Egyesült Államok) 1:24.864
3. Szeo Ji Ra (Koreai Köztársaság) 1:31.619
...8. Liu Shaolin Sándor
Liu Shaoangot kizárták a selejtezőben.
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A napokban elkezdődött az
erdőszentgyörgyi református
óvoda és bölcsőde építése –
jelenleg az alapokat ássák, de
a következő tanévtől már fogadnák a gyerekeket.

Gligor Róbert László

A beruházás az Erdélyi Református Egyházkerület projektsorozatának részeként, a magyar kormány
támogatásával valósul meg. A Küküllői Református Egyházmegye
területén három ilyen beruházás
várható: Erdőszentgyörgy mellett
Segesvár és Backamadaras is hasonló intézménnyel gazdagodik.
Értékmeghatározó, hiánypótló intézmény lesz
Erdőszentgyörgyön az óvoda- és
bölcsődeépítés lehetősége a tavaly

Épül az erdőszentgyörgyi óvoda és bölcsőde

merült fel, az igény azonban jóval
azelőtt. Az önkormányzat erre a
célra telket ajánlott fel a városközpont közelében, a Szegfű utcában, s
az október eleji alapkőletétel után
hamar beszerezték a szükséges engedélyeket, és néhány napja hozzá
is kezdtek az épület alapjának kiásásához.
A kétszintes épületben két-két
óvodai és bölcsődei csoport működik majd, a földszinten az óvodásoké lesz két játszó-, foglalkoztató
és hálószoba, a tetőtérben a bölcsődések kapnak helyet, míg az épületben mosókonyha, étkező, tálaló,
ételmelegítő (büfés konyha), mosogató, babakocsi-tároló, öltöző is
lesz, az udvaron pedig játszótér
várja a gyerekeket. A jelenlegi állás
szerint ősztől, az új tanév kezdetével nyitja meg kapuit az erdőszent-

györgyi református óvoda és bölcsőde.
Míg több erdélyi településen is
azzal találkozunk, hogy az oktatási
intézmények a gyerekhiány miatt
bezárják kapuikat, Erdőszentgyörgy
abban a szerencsés helyzetben van,
hogy új intézményekre van szüksége. „A bölcsőde hiánypótló céllal
is születik, mivel eddig nem volt Erdőszentgyörgyön ilyen intézmény,
viszont többen jelezték, hogy lenne
igény rá. De ennél fontosabbnak
tartom a szellemi, vallási értékek átadását, amit az ide járó gyerekek
már kiskorukban megkapnak majd
a pedagógusoktól. Ezt viszik tovább, meghatározva egy olyan közösségi értéket, ami előre viszi és
jobbá teszi kisvárosunkat. A keresztény értékek napjainkban kissé háttérbe szorultak Európában, ezért

kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, hisz ezek határoztak meg bennünket az elmúlt évszázadokban is,
és ennek továbbadásáért most mi
vagyunk a felelősek” – nyilatkozta
Csibi Attila Zoltán polgármester.
Megerősíteni az oktatás alapjait is
Hasonló intézménnyel gazdagodik Backamadaras is, ahol ugyancsak valós igény van egy új
ingatlanra. Az óvoda a református
egyház több mint százéves épületében működött, de a körülmények
miatt két éve az apróságokat a kultúrotthonban kialakított helyiségbe
költöztették át, ahol viszont nem áll
elegendő tér a rendelkezésükre. Az
új, emeletes épületet az egyház telkén építenék fel, a mostanit pedig
lebontanák. Koncz László Ferenc
lelkésztől megtudtuk: a csoportokba
a szomszédos településekről is fo-

gadnának gyerekeket. – Már létezik
egy kiépült erdélyi magyar egyetemi és középiskolai hálózatunk, de
szükséges az alapokat is megerősíteni, és korszerű intézményekben
nevelni a legkisebb korosztályt, és
erre nemcsak a szórványban, hanem
a tömbmagyar vidékeken is igény
van – véli a lelkész. Ami a madarasi
ingatlant illeti, jelenleg folyik a
közbeszerzési eljárás, néhány
napon belül tudni fogják, ki kap
megbízatást az építésre. Alapkőletételi ünnepséget is szeretnének,
majd ezt követően kezdődhet meg a
munka. Ennek már ügyintézési akadályai nincsenek, minden szükséges
engedélyt beszereztek – tudtuk meg
Koncz tiszteletestől, aki hozzátette:
az új épület átadásának időpontját
még nem tűzték ki, szerződéskötéskor pontosítják azt.

Már ássák az alapokat a szentgyörgyi épület leendő helyszínén

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744474-863. (6216)
ELADÓK 10-15 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.)

GYEREKFELÜGYELETRE

hölgyet. Tel. 0742-669-084. (6687)

keresünk

Remény és küzdelem volt életed,

BÁRMILYEN

vállalunk:

kezed. Nélküled már semmi nem

TÁRSKERESÉS
40 ÉVES fogyatékos férfi őszinte, korban
hozzá illő társat keres. Egy gyermek nem
akadály. Tel. 0758-728-798. (6868)

MINDENFÉLE

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

MUNKÁT

cserépforgatás, tetőjavítás, csatorna-

javítás.

Nyugdíjasoknak

30%

vezmény. Tel. 0721-156-971. (6855)
BÁRMILYEN

MUNKÁT

ked-

vállalunk:

cserépforgatás, tetőjavítás, csatornaja-

vítás.

Nyugdíjasoknak

30%

vezmény. Tel. 0740-651-354. (6857)

ked-

MEGEMLÉKEZÉS

ELADÓK takarmánybálák (szarvaskerep). Tel. 0744-707-934. (6830)
TŰZIFA eladó: bükk és gyertyán. Tel.
0758-548-501. (sz.-I)

Fotó: Átyin Andrea Kata

Csak egy van, ami a sírig vezet,

szívünkben az örök emlékezet.
Hogy egy édesanya milyen drága
kincs, csak az tudja, akinek már
drága

szeretünk, nem feledünk téged.
Szomorú

szívvel

emlékezünk

február 19-én a szeretett férjre,

édesapára és nagytatára, a har-

cói

születésű

ifj.

KATONA

PÉTERRE halálának 2. évforduló-

ján. Akik ismerték, gondoljanak

rá kegyelettel. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! Feleunokája. (6831-I)

mint a harmat a letört virágon.

Emlékezünk

olyan, mint régen, szerettünk-

sége, két leánya, vejei és három

Minden mulandó ezen a világon,

nincs.

örökre megpihent dolgos két

édes-

anyánkra, TÓTH ILONÁRA halálának 5. évfordulóján.

Szívünkben emléke mindig élni

fog. Emléke legyen áldott, nyu-

Kegyelettel emlékezünk a szere-

tett nagyapára, a szentháromsági

PÉTERFI KÁLMÁNRA halálának

6. évfordulóján. Emlékét szívünk-

ben őrizzük. Unokái. (6922-I)

Húsz éve már csak lélekben van

velünk a nyárádgálfalvi születésű
FEKETE ANNA, a szovátai fürdő-

vállalat volt dolgozója. Mindig
szeretettel emlékezünk rá. Kérjük

galma csendes! Két lánya, két

azokat, akik ismerték, gondolja-

Jenő, Mihály. (6800)

(6912-I)

veje, a négy unoka: Imre, Andrea,

nak rá kegyelettel. Szerettei.

Virágot viszünk sírodra, de ezzel
nem hozhatunk vissza. Február
19-én két éve, hogy elhunyt hoszszú betegség után, 41 évesen
AMBRUS CSABIKA Budapesten.
Búcsúzik édesapja, Ambrus
Domokos, nevelőanyja, Ágica, az
egész család, drága testvére,
Enikő és lányai: Krisztina és Réka. (6826)

ELHALÁLOZÁS
„Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
Felejtsd el arcom romló földi
mását.”
(Dsida Jenő: Sírfelirat)
Megrendült szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, férj és nagytata,
rokon, barát és jó ismerős,
KOVÁCS ANTAL LÁSZLÓ
asztalosmester
életének 73. esztendejében hoszszú szenvedés után elhunyt.
Drága halottunkat 2018. február
20-án, kedden fél 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a nyárádköszvényesi temetőben.
Fájdalommal búcsúznak gyermekei: Laci és Ildikó, volt felesége,
Ella, két unokája, Kriszta és
Hunor. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (6918-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága egyetlen testvér, nagybátya,
KOVÁCS ANTAL LÁSZLÓ
életének 73. évében hosszú
szenvedés után elhunyt.
Fájdalommal búcsúzik testvére,
Ági, az ő gyermekei: Miklóska és
Pityuka, valamint azok családja.
(6919-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó feleség, édesanya,
nagymama, sógornő, anyós, keresztanya, anyatárs, nagynéni,
unokatestvér, szomszéd,
BORSA MÁRIA MAGDOLNA
született Kelemen
a Constructorul Szövetkezet
volt alkalmazottja,
életének 69. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. február 20-án, kedden 14 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúznak tőle: férje, leánya, fia,
menye és unokája. (6921-I)
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az AgroTransilvania Klaszter
Egyesülethez való csatlakozásról

A szászrégeni FAER Regionális Mezőgazdaság és Gazdaság Népszerűsítéséért Alapítvány 2018. február elsején az AgroTransilvania
Klaszter Egyesület tagjává vált.
A csatlakozási kérelmet az AgroTransilvania Klaszter Egyesület
2018. február elsejei közgyűlésén fogadták el, amelyet Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács elnökhelyettese, az AgroTransilvania
Klaszter elnöke vezetett.
Az AgroTransilvania Klaszter Egyesület küldetése az üzleti tényezők, illetve az agráripari szektor, a tudományos és kutatói környezet közötti együttműködés népszerűsítése, valamint a szektor
versenyszerű átszerveződésének bátorítása, a sokféle hazai és nemzetközi kereskedelmi projektben való részvétel biztosítása. Az AgroTransilvania Klaszter Egyesület tagjai elhatározták, hogy
társulnak az agráripari szektor fejlődésének támogatása érdekében, azon kinyilvánított céllal, hogy fenntartsák az egyesület, illetve
annak valamennyi tagja versenyképességének növelését mind a
hazai, mind a nemzetközi piacon.
A FAER Alapítvány három összetevője – Mikrohitelezés, A vidéki
vállalkozók szakmai képzése és tájékoztatása, Tanácsadás uniós pályázatok megírásához és kivitelezéséhez – az AgroTransilvania
Klaszter Egyesület tagjainak rendelkezésére áll.
Ugyanakkor a FAER Alapítvány az AgroTransilvania Klaszter
fejlődésének pillérévé válik Maros, Beszterce és Fehér megyében.
A FAER Alapítványt az AgroTransilvania Klaszter Egyesületben
Vlasa Ioan, a FAER Alapítvány igazgatója képviseli.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK autogén és plazmahegesztő MUNKÁST, általános ESZTERGÁLYOST vonzó fizetéssel. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090. (19846-I)
POSTÁST alkalmazunk Szentiványra és Kebelébe. Érdeklődni a 0265/213-648-as telefonszámon.
(sz.-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR sürgősen alkalmaz TARGONCAKEZELŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk. Tel. 0724-989-092, 0720-071-432. (19851)

AZONNALI KEZDÉSSEL VIRÁGÜZLETBE tapasztalattal rendelkező személyeket alkalmazunk. Tel.
0740-086-219. (6858)
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