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Könyv és Gyertya díj

A magyar közösség szolgálatáért

Hét évtized
a katedránál

Dienes Sándor Lajos 1925. július 3-án
született Kolozsvárott, kiemelkedő képességei már diákkorában megnyilvánultak. Az érettségit követően az
1944-es világháborús esztendő viszontagságai miatt csak a következő
évben jelentkezhetett egyetemi képzésre; igaz, 1945-ben egyszerre két
karra iratkozott be.

____________5.
Látogatóban
„Isten házában”
Pénteken este a marosvásárhelyi Kultúrpalotában ünnepi
műsor keretében adta át a megyei RMDSZ a Könyv és Gyertya díjat azoknak a Maros megyei személyeknek, akik az
utóbbi évtizedekben kiemelkedő munkát végeztek a
magyar közösség, annak megmaradása és előrehaladása érdekében.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

A Könyv és Gyertya ünnepi gálával zárult az RMDSZ március 15-i
rendezvénysorozata Marosvásárhelyen. A kitüntetést az 1990. február
10-i, a kisebbségi jogok védelméért meghirdetett könyves-gyertyás néma
tüntetés emlékére hozta létre az RMDSZ Maros megyei szervezete.
Az ünnepségen Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét tolmácsolta.
– 1848. március 15. szabadságunk, nemzeti függetlenségünk
(Folytatás a 4. oldalon)

Kovács Róbert, a marosvásárhelyi
barlangi- és hegyimentő alakulat vezetője, aki akkor megfogadta, hogy sportoló fiával visszatér a fekete kontinens
legmagasabb vulkánjának tetejére.
Amint a baráti társaságban közölte
terveit, lassan kialakult a csapat,
amellyel hozzáfoghattak az előkészületekhez.

____________6.

Sztrádaavatás „kakukkszóval”

Bodolai Gyöngyi

Március 15-én, pénteken egy suceavai üzletembernek sikerült
megmozgatnia az országot. Pontosabban a 15-ös szám jegyében
15-én 15 percre leállítania sok útszakaszon a forgalmat, hivatalokban, üzletláncokban a tevékenységet. A szóban forgó 15 perc alatt
avatta fel nagyszámú érdeklődő jelenlétében az első méternyi autósztrádát Moldvában, a Suceavától néhány kilométernyire levő
magánterületén. Az útépítéssel, ami külföldön nevetségessé tette
Romániát, azt akarta bizonyítani, hogy lehetséges az, amit a rendszerváltás óta a különböző kormányok csiga módra eltaknyoltak.
Ennek következménye, hogy az országot átszelő gyorsforgalmi utak
teljes hosszúságukat tekintve meddő tervek maradtak, és a rosszul
elvégzett munka miatt frissen elkészült egyes szakaszokat már a felavatás után „főjavítani” kellett.
Szeretjük, nem szeretjük őket, az autópályák az üzleti élet, a hazai
cégek fejlődésének, külföldi vállalkozók megtelepedésének, a turizmus fellendülésének, az ország, és ezen belül Erdély jobb életszínvonalának, a munkahelyteremtésnek az alapfeltételeit jelentik.
Érdekes módon a volt szocialista országok többségének sikerült ezt
a lépést megtennie, és ma szinte ugyanannyi időbe telik Marosvásárhelytől a román–magyar határig eljutni, mint onnan a jól kiépített autópályákon a több száz kilométernyire levő Krakkóig
például. Ez a gondja a suceavai üzletembernek is, aki ügyvédi praxisát az országot átfogó gyorséttermi lánc kialakításával cserélte
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 30 perckor,
lenyugszik
18 óra 31 perckor.
Az év 77. napja,
hátravan 288 nap.

Ma EDE, SÁNDOR,
holnap BÁNK, JÓZSEF napja.
IDŐJÁRÁS

Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 190C
min. 60C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

9, 14, 12, 10, 4 + 7

23, 16, 18, 3, 27, 37
1, 36, 40, 21, 4, 39

Megyei hírek

NOROC PLUS: 6 6 9 2 8 7

SUPER NOROC: 0 6 3 4 0 3
NOROC: 6 1 7 6 6 8 4

Tűz a Víkendtelepen

Tűz ütött ki vasárnap hajnalban Marosvásárhelyen, az
egyik víkendtelepi vendéglőben. Amint Cristian Virag, a
Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) szóvivője a sajtónak elmondta, a tűzoltók négy autóval vonultak ki a helyszínre, de mire kiérkeztek, a tűz az egész
épületre kiterjedt. A tűzoltóknak sikerült megakadályozni a
tűz továbbterjedését a szomszédos épületekre. A lángokat
mintegy öt óra alatt sikerült eloltani a megközelítőleg kétszáz négyzetméteres épületnél. Áldozat nem volt, nyilatkozta a szóvivő, a tűz okait vizsgálják a szakértők.

Jogi tanácsadás

Március 20-án, szerdán délután 4 órától szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es számú irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Ingyenes kozmetikai kezelés
nyugdíjasoknak

A Nyugdíjasok Országos Egyesületének Maros megyei kirendeltsége ingyenes kozmetikai kezelést tesz lehetővé
tagjainak. A marosvásárhelyi Rimel kozmetikai szalon április 15-én várja a szépülni vágyó egyesületi tagokat. Bejelentkezni az egyesület székhelyén, a Bolyai utca 36.
szám alatt lehet 10–13 óra között.

Kell-e ingyenes közszállítás?

Március 19-én, kedden 18 órától az ingyenes közszállítás
a téma a Marosvásárhelyi Rádió közéleti vitasorozatának
soron következő rendezvényén. A mindenki számára nyitott eszmecsere résztvevői egyebek mellett arra keresik a
választ, hogy mennyibe kerülne az ingyenes buszozás, kik
részesüljenek ebben, és jobb lesz-e ettől a közlekedés Marosvásárhelyen.

Rágcsálóirtás Marosvásárhelyen

Március 19–29. között rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen magánterületen és magánházaknál, rossz idő
esetén a határidő kitolódhat. A Coral Impex Kft. az egyetlen
engedélyezett társaság, mely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhely közterületein, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél. A
felhasználandó, engedélyezett szer hatóanyaga a bromadialome, mérgezés szempontjából ártalmas és irritáló, ellenszere a K-vitamin. Ha véletlenül a szervezetbe kerül,
feltétlenül a sürgősségi kórházhoz kell fordulni – áll a polgármesteri hivatal közleményében.

Zajlik a beiskolázás

Március 22-éig tart az ősszel előkészítő osztályt kezdő
gyermekek iskolába íratása. A szülők a választott tanintézet titkárságán, valamint online is kitölthetik a beiratkozási
formanyomtatványt. A felvételt nyert gyermekek névsorát,
illetve a betöltetlenül maradt helyek számát március 29-én
teszik közzé az iskolákban és a tanintézet internetes oldalán. Azon szülők, akiknek gyermeke kimaradt az iratkozás
első fordulójában, április 2–8. között tölthetik ki újra a formanyomtatványt. A kisdiákok végső névsorát április 11-én
hozzák nyilvánosságra a tanintézetekben. Április 12–19.
között az első két iratkozási szakaszból kimaradt gyermekek helyzetére keresnek megoldást – áll a megyei tanfelügyelőség honlapján.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Szavak forradalma a Jazzben

„Hazám, te kompótnyi szeretet...”

A Forradalmi rímek másképp című slam poetry est
zárta a március 15-i marosvásárhelyi rendezvénysorozatot. Az újonnan alakult Maros Megyei Magyar Diáktanács és a Slam Poetry Marosvásárhely
csapat szervezésében zajló, egyedi hangulatú
estnek a Jazz Club Piano terme adott otthont.

Nagy Székely Ildikó

Mielőtt az ötletes, találó Petőfi-feldolgozások „sortüze”
elindult volna, a vásárhelyi slamaktivitás lelkes támogatója,
Novák Csaba Zoltán szenátor köszöntötte a jelenlevőket.
– Számomra 1848 idei üzenete a szabadság, és ez összekapcsolható a slammel is. Úgy gondolom, a slam is egyféle
szabadság, még akkor is, ha a rímek kötöttek, mert megtanít
arra, hogy szabadabban gondolkodjunk akár komolyabbnak
tartott témákról is – mondta Novák Csaba Zoltán, majd a
diáktanácsot nyilvánosan meghívta a parlament szenátusába, a tanügyi bizottság egyik ülésére. Beszéde végén a
politikus a Szováta és Szászrégen közötti úton született
„slamkísérletét” osztotta meg a hallgatósággal. Nemzeti
dal-feldolgozása így zárult: „a magyarok istenére esküszünk, esküszünk,/ hogy flekkenfalván miccset többé nem
eszünk”. Novák Csaba performansza után az est házigazdája bejelentette az április elején kezdődő középiskolás
slambajnokságot. Ezt követően a forradalmi rímek átírói
vették birtokba a színpadot.
Elsőként a legfiatalabb és legszorgalmasabb slammer, a
14 éves Forró-Bathó Eszter olvasta fel a Halhatatlan a lélek
című Petőfi-versből született alkotását. „Itt is leszek tán valami,/ igen, itt Marosvásárhelyen,/ mert itt is lennie kell valaminek,/ mert itt is vannak halhatatlan lelkek,/ vagy
lesznek,/ mert vágyak vannak és igények,/ melyeket elfojtanak, s nem kímélnek/ a gyarló csalók s hazugok,/ kik azt
sem tudják, hogy én vagyok,/ s mégis kiűzik névtelen alakom,/ mint bűnös legyet az ablakon (...) Segesváron Petőfi
valék,/ Piskinél Bem József,/ Kökösön meg Gábor Áron,/
de itt is leszek tán valaki”.
„Cső, tyúkanyó...”
Egy másik fiatal tehetség – a konferanszié szavaival élve
„friss hús” –, Balázsi Levente az Anyám tyúkja-feldolgozással nevettette meg publikumát: „Cső, tyúkanyó,/ mi a
szitu, na, hogy vagy?/ Jól? Ja, nem? Na, mi a para, mondjad./ Kend, ugye, itt lakik ebben az egyszobás garzonban./
Hallom, levágták a hideg vizet is a napokban...”
A továbbiakban egy „veterán” slammer, a „rapper-költőként, színesing- és kokárdakedvelőként” felkonferált Vass
Márton következett, aki a Nem féltelek, hazám! című Madách-vers alapján írt alkotását olvasta fel. Ebből idézünk:
„Hazám, te kompótnyi szeretet/, te babuska, te orosz, te
nyugati, te/ (...) magadból jóllaksz,/ ízes kenyér, zakuszka,
szósz./ Rég nem néztél magadra, hazám,/ pedig másoknak
szívesen beszólsz. (...) Megnéztem két hónapra előre az időjárást./ Lesznek még szép idők.
Nem féltlek, hazám,/ jól áll,
hogy megöregedtél,/ csak túl
sokat felejtesz,/ az ám”.
„Amíg egy fűszál is ideköt...”
A Slam Poetry Marosvásárhely ötletgazdája, Labancz
Dávid Petőfi-feldolgozásában
az aktuális politikai helyzetet és
benne önmagát is rímbe foglalta: „Európa csendes, egyre
csendesebb,/ elmúltak migráns
hullámai, (...) Hiába nyomatják
a »Gyere haza, fiatal«-szlengeket,/ amíg a bérek értéke az albérletre sem elég,/ mit

RENDEZVÉNYEK

Reményik Sándorról a KZST estjén

Március 19-én, kedden délután 6 órakor Marosvásárhelyen, a Bernády Házban, a soron következő Kemény
Zsigmond Társaság-összejövetelen Reményik Sándor
előtt tisztelegnek. 75 éve jelent meg a két világháború
közötti Erdély egyik legjelentősebb folyóiratának, a
Pásztortűznek az utolsó száma, az évforduló kapcsán
emlékeznek a folyóirat egyik vezéralakjára.

Mága Zoltán Marosvásárhelyen

A 100 templomi jótékonysági koncertsorozat keretében
március 21-én, csütörtökön 18 órakor a marosvásárhelyi, Tudor lakótelepi Szent Kozma és Damján katolikus
plébánin koncertezik Mága Zoltán és a budapesti Primarius kamarazenekar.

csináljanak itt sokan,/ most tényleg, mi a fenét (...) Én
maradok mindaddig,/ amíg egy fűszál is ideköt,/ nem
lépek jobbra,/ csak csendben kivárok egy szebb
jövőt”.
Bányai Roland Tompa Mihály 1848 című versét gondolta
át. Őt Forró-Bathó Eszter váltotta a színpadon a Föltámadott a tenger című Petőfi-versfeldolgozással, majd – a természetes körforgás szerint – újra Balázsi Levente, Vass
Márton és Labancz Dávid következett. A legszebb verssorok között meg kell említenünk Vass Mártonnak az Erdélyi
március című Reményik-vers alapján készült slamje zárósorait: „s majd a végén,/ az utolsó márciusban/ szívünket
Isten elé kokárdástól letenni”.
Volt miért csettinteni
Forró-Bathó Eszter harmadik jelenésében Arany János A
walesi bárdok, jelen esetben az aradi című zseniális kreációját osztotta meg a jelenlévőkkel. „Van-e ott maréknyi
zöld, kivágni való fa/ van-e ott minden járműnek külön parkolója?” – hallhattuk a „királyi” kérdést a fiatal slammertől.
„1848 csörög,/ szeretné visszakérni a szavak forradalmát,/ hogy ne mocskold az egyelőre még szabad, szép tiszta
hazát” – késztette Talpra magyar-feldolgozásával Balázs
Levente is csettintős tetszésnyilvánításra a publikumot.
Vass Márton utolsó felolvasása Ady Emlékezés című verséhez kötődött, és igazi fekete humorral zárult: „Jó lesz
majd, mikor pacsizunk, Ady/ a régi és az új hullám/, te és
az én hullám”.
A rímek kavalkádja a hallgatóságot is megihlette, Borsos
Bálint például az est során írta meg a maga Föltámadott a
tengerét, amelyet természetesen fel is olvasott. A rendezvény team-slammel, Forró- Bathó Eszter és Bányai Roland
közös Szózatával zárult, melyből szintén érdemes idézni:
„Az nem lehet, hogy megszűnik/ minden, ami fontos,/ mért
bánt az másokat,/ ha lesz még magyar orvos? (...) Még
jönni kell, még jönni fog/ magyar utcatábla,/ magyar anyanyelvűeknek magyar iskolája...”
Az est végén a legfiatalabb verselőt arról kérdeztük, hogyan került a slammerek csapatába.
– Tavaly augusztusban figyeltem fel rájuk. Novemberben szerveztek egy workshopot, ahova elvittem pár versem.
Meghallgattak, és felvettek.
– Hogy született az első ilyen alkotásod?
– Egy szerelmes bolondságból íródott. Egy szójátékra
építettem, arra, hogy az élet néha tök-életes. Amikor szabadon írok, nagyon könnyen jönnek a sorok és a rímek, egy
megadott szöveget nehezebb feldolgozni. Ha megvan az
ötlet, továbbgondolom, aztán papírra vetem vagy beírom a
telefonomba. Minden héten próbálok valami újat kitalálni,
ha két, egymásra rímelő szó eszembe jut, abból már kialakulhat valami.

Rendhagyó slam poetry est

Fotó: Nagy Tibor

Március 18-án, ma rendhagyó slam poetry estet szervez
a marosvásárhelyi G Caféban a Slam Poetry Marosvásárhely csapata. Jelentkezni és további információk a
Slam Poetry Marosvásárhely Facebook- vagy Instagram-oldalán lehet.

Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota színtársulat nagy sikerű előadása március 22-én, pénteken este 7 órától Gyulakután,
a művelődési házban tekinthető meg. Marosvásárhelyen
már csak a két utolsó, 23-i és 24-i előadásra maradtak
szabad helyek. Műsorrend: www.hahota.ro.

Gruppen-Hecc-kabaré

A Gruppen-Hecc társulat Nem vagyok százas című kabaré-előadása utoljára március 31-én, vasárnap este 7
órától látható Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában.
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Fölényesen nyerte a szlovák elnökválasztás
első fordulóját a liberális Caputová

Fölényesen nyerte meg a szlovák elnökválasztás
első fordulóját Zuzana Caputová, az ellenzéki liberális pártok jelöltje, aki Maros Sefcoviccsal, a legerősebb kormánypárt, az Irány-Szociáldemokrácia
(SMER-SD) párt jelöltjével került a második fordulóba – erősítette meg a Statisztikai Hivatal (SÚSR).
A vasárnap délben nyilvánosságra hozott hivatalos
végeredmények szerint a voksolás első fordulójában
Caputovának mind a nyolc szlovákiai megyében a
szavazatok jelentős többségét sikerült megszereznie.

Az ötödik közvetlen szlovák államfőválasztás első körének
véglegesített, hivatalos végeredményei szerint Zuzana Caputovára a szavazók 40,57 százaléka, a második helyen végzett
Maros Sefcovicra pedig a választók 18,66 százaléka voksolt.
A részvételi arány enyhén meghaladta az utolsó három ilyen
voksolás átlagát, 48,74 százalékos volt. Az ország déli, magyarok lakta járásaiban a választási részvétel csaknem mindenütt
alatta maradt az országos átlagnak.
Mivel a jelöltek egyikének sem sikerült megszereznie az érvényes szavazatok több mint ötven százalékát, így március 30án második választási fordulót tartanak a két legtöbb voksot
megszerzett jelölt részvételével. A választás második körében
már egyszerű többség is elegendő a győzelem megszerzéséhez.
A szombati voksolás hivatalos végeredményei regionális lebontásban azt mutatják, hogy Caputovának – aki liberális párt,

a Progresszív Szlovákia jelöltje és alelnöke – 79 szlovákiai járásból 71-ben sikerült győznie, többnyire fölényesen. Maros
Sefcovic – aki az Európai Bizottság (EB) szlovák alelnöke –
ugyanakkor csak 7 járásban tudott többséget szerezni. Caputová Pozsonyban szerezte a legmagasabb arányú győzelmet.
A szlovák elnökválasztás első körében a harmadik helyen
Stefan Harabín, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, korábbi
igazságügyi miniszter végzett, a szavazatok 14,34 százalékát
megszerezve. A negyedik helyen Marián Kotleba, a pozsonyi
sajtó által szélsőjobboldaliként jellemzett Mi Szlovákiánk –
Néppárt elnöke és államfőjelöltje végzett, a szavazatok 10,39
százalékával.
A szlovák kereszténydemokrata politika doyenje, az államfőválasztáson már többedik alkalommal induló Frantisek Miklosko a voksok 5,72 százalékát kapta meg. Bugár Béla, a
Most-Híd vegyes párt jelöltje a szavazatok 3,1 százalékát szerezte meg. Ez alig több mint fele annak az eredménynek, amit
öt évvel ezelőtt Bárdos Gyula, a szlovák elnökválasztások történetének első magyar jelöltje szerzett. A többi jelölt a voksok
kevesebb mint három százalékával volt kénytelen megelégedni.
A második körbe tovább nem jutott államfőjelöltek közül
egyelőre senki nem jelezte, hogy kit kíván támogatni a második
fordulóban. Helyi megfigyelők szerint azonban – az egyes jelöltek választói bázisának összetételét figyelembe véve –
Maros Sefcovic lehet az, aki a kiesett jelöltekre szavazók nagyobb hányadának támogatását megszerezheti. (MTI)

Megállapodás nélkül Nagy-Britannia
talán soha nem lép ki az EU-ból

Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök szerint a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás elfogadása nélkül
Nagy-Britannia talán soha nem lép ki az Európai Unióból. Philip Hammond pénzügyminiszter szerint viszont
most már „fizikailag lehetetlen” az is, hogy Nagy-Britannia a törvényben foglalt március végi határnapon
kilépjen az EU-ból, és az sem biztos, hogy az alsóház a
jövő héten újból szavaz a Brexit-megállapodásról.

Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit parlamenti ellenzéki erő,
a Munkáspárt vezetője vasárnap azt vetítette előre, hogy az
eddig kétszer is nagy többséggel elutasított Brexit-megállapodást az alsóház a jövő hétre tervezett harmadik szavazáson is
elutasítja. Corbyn utalást tett arra, hogy a Labour ebben az
esetben bizalmatlansági indítványt nyújthat be a kormány
ellen.
A Munkáspárt tavaly már kezdeményezett egy bizalmi szavazást May kormánya ellen, ez a kezdeményezés azonban
akkor elbukott.
Theresa May a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi lapnak írt cikkében „tisztességes kompromisszumra”
kérte a képviselőket. May szerint ugyanis ha a parlament a
jövő heti EU-csúcsig nem tudja elfogadni a Brexit-egyezményt, Nagy-Britannia hosszú hónapokig nem tudna kilépni
az EU-ból, „ha valaha is egyáltalán kilépne”.
A brit kormányfő a cikkben egyenes utalást tett arra is, hogy

Új-zélandi terrortámadás

jóllehet a megállapodás elfogadása esetén London június végéig kérné a nem egészen két hét múlva esedékes kilépési határidő meghosszabbítását, a kormány valójában ennél
rövidebb halasztásra törekszik.
May úgy fogalmaz írásában, hogy ha a parlament megtalálja
a módját a Brexit-megállapodás támogatásának a jövő hét második felében esedékes EU-csúcsértekezlet előtt, akkor NagyBritannia „tavasszal” ki tudna lépni az Európai Unióból,
anélkül, hogy részt kellene vennie a májusra kiírt európai parlamenti választásokon.
Az alsóház csütörtökön fogadta el a Brexit elhalasztását
célzó kormányzati beterjesztést, amelynek alapján London
kezdeményezi az Európai Uniónál a kilépés törvényben rögzített jelenlegi, március 29-i határidejének június 30-áig terjedő meghosszabbítását. A kormány szerint azonban e
viszonylag rövid, meghatározott ideig szóló halasztás akkor
reális, ha az alsóház március 20-áig – a jövő heti EU-csúcs
kezdete előtti nap végéig – elfogadja a Brexit-megállapodást.
Ebben az esetben a halasztás célja az elfogadott indítvány
szerint az, hogy legyen idő a kilépéshez szükséges jogszabálytervezetek törvénybe iktatására. A The Sunday Times által idézett kormányzati tisztviselők szerint ha az alsóház a szerdáig
tervezett újabb, harmadik voksoláson elfogadná a Brexit-megállapodást, a kilépéshez szükséges törvényalkotási feladatokat a ház
április 25-éig elvégezheti, és az új Brexit-határidőt május végére
vagy június elejére lehetne kijelölni. (MTI)

Szigorítják a fegyvertartási törvényt

Jelentősen megnövelte Jacinda Ardern új-zélandi
kormányfő – fiatalsága miatt vitatott – vezetői hitelét az az együttérzés és nyugalom, amellyel az
ötven halálos áldozatot követelő, ausztrál fehér
muszlim- és bevándorlásellenes támadó által elkövetett christchurchi mészárlásra reagált – értékelte
vasárnapi elemzésében a Reuters brit hírügynökség.

A 38 éves Ardern megfelelően kezelte országa történelmének legsúlyosabb tömeggyilkosságát, és igyekezett megnyugtatni az ország lakosságát, amelyet eddig többnyire
elkerült a más országokat két évtizede rettegésben tartó terrorizmus.
Egy nappal a támadás után Ardern többpárti küldöttség élén
meglátogatta a gyászoló családokat és a muszlim
közösség tagjait. Fején fekete kendővel megölelte
a hozzátartozókat, meghallgatta és vigasztalta őket.
Ardern elsődleges feladatává tette a fegyvertartási törvény szigorítását, ami – mint a Reuters rámutatott – nem lesz könnyű politikai feladat.
„A miniszterelnök teljesítménye rendkívüli, úgy
vélem, sokan fogják dicsérni mind otthon, mind
külföldön” – mondta Bryce Edwards, a wellingtoni
Victoria Egyetem politikai elemzője.
Ardern a 2017. évi új-zélandi választásokon került a figyelem középpontjába, megválasztását a fiatal haladó vezetők, Emmanuel Macron francia
elnök és Justin Trudeau kanadai kormányfő alkotta
új hullám újabb győzelmeként ünnepelték.
Ardern országa legfiatalabb és harmadik női miniszterelnökeként valóságos Jacinda-mániát váltott
ki Új-Zélandon. A christchurchi tragédia azonban

lehetőséget adott a kormányfőnek, hogy megmutassa az új-zélandiaknak, mit jelképez az országuk, és eloszlassa az önbizalom hiányának érzetét.
Kijelentette: a támadás nem azért történt, mert az országuk
a gyűlölet, a rasszizmus és a szélsőségesség melegágya lenne.
„Azért választottak bennünket, mert mindegyiket elutasítjuk” – mondta a nemzethez intézett beszédében a megindultság miatt többször is elcsukló hangon. „Azért, mert a
többszínűséget, a kedvességet, az együttérzést képviseljük.
Otthont adunk azoknak, akik megosztják az értékeinket. Menedéket azoknak, akiknek erre szükségük van. Olyan értékeket
kínálunk, amelyeket ez a támadás nem ingathat meg” – tette
hozzá. (MTI)

Fotó: Mark Baker / Associated Press
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Letartóztatták Olosz Gergelyt

A magyar hatóságok március 13-án letartóztatták a
Romániában tavaly jogerősen börtönbüntetésre ítélt
Olosz Gergelyt, az RMDSZ egykori szenátorát, aki
ellen nemzetközi körözést adtak ki az év elején –
adta hírül román rendőrségi forrásokra hivatkozva a
Mediafax. A magyar rendőrség megerősítette az elfogásról szóló hírt. A volt politikust befolyással való
üzérkedés miatt három év letöltendő szabadságvesztésre ítélte december 20-án a legfelsőbb bíróság. Az
ügyészek szerint Olosz Gergely félmillió eurónak
megfelelő jogtalan anyagi haszonban részesült különböző formában. Az illetékes bíróság Olosz Gergely ideiglenes átadási bűnügyi felügyeletét rendelte
el, mozgását nyomonkövető technikai eszköz alkalmazásával ellenőrzik. Kiadatása ügyében a Fővárosi
Törvényszék dönt. (MTI)

Tüntettek az autópályákért

Országszerte ezrek csatlakoztak ahhoz a megmozduláshoz pénteken, amelyet az autópályák hiánya
miatt kezdeményezett egy moldvai vállalkozó. Ştefan
Mandachi saját költségén építtette meg az első, mindössze egy méter hosszú autópálya-szakaszt Suceava
megyében, tiltakozásul amiatt, hogy eddig egy méter
sztráda sem épült. Mandachi arra buzdított mindenkit,
hogy március 15-én 15 órakor tevékenysége 15 perces megszakításával fejezze ki nemtetszését. A Románia autópályákat akar felhíváshoz a #SiEu (én is)
jelszó meghonosításával a magánszemélyek és szervezetek csatlakoztak, és Klaus Iohannis államfő, valamint Eugen Teodorovici pénzügyminiszter is
támogatta a megmozdulást. Románia még mindig
csak 763 km autópályával rendelkezik, és egyelőre
még Bukarestet sem sikerült bekapcsolnia Európa
gyorsforgalmi úthálózatába. (MTI)

Ezer ítélet, 8 millió euró kártérítés

A Románia által az Emberi Jogok Európai Bírósága
(EJEB) ítélete alapján kifizetett összegek meghaladják a nyolcmillió eurót – közölte Marian Dobrică, az
Országos Büntetés-végrehajtási Igazgatóság vezérigazgatója. Az ANP 2018. évi tevékenységi jelentésének bemutatásán közölte, hogy a 2008-ban
regisztrált nyolc ügyből tíz év elteltével csaknem ezer
ítéletnél tartanak, amelyért Románia összesen
8.283.211 eurót fizetett ki. Míg 2008-ban a román
állam 32.350 eurót fizetett a nem megfelelő büntetésvégrehajtási feltételek miatt, 2018-ra ez az összeg elérte a 3.232.000 eurót, ez nagyrészt a 2010–2014-es
évekre vonatkozik. (Agerpres)

Sztrádaavatás
„kakukkszóval”

(Folytatás az 1. oldalról)
fel, és 15 év alatt 500.000 kilométert kellett megtennie
a romániai utakon, amelyek mai formájukban évi kétezer halálos áldozatot követelnek.
Románia a látszatmegoldások, a csiki-csuki játékok,
a félrevezetések módszerével folyton bakot lőtt. A Nagyvárad–Brassó észak-erdélyi autópálya megépítésére az
egyesült államokbeli Bechtel céggel a NATO-tagság elnyerése érdekében kötött szerződést, majd éveken át
folyó panaszáradat következett a munkálatok költségei
miatt, ami egy idő után azért emelkedett a megalkudott
összeg háromszorosára, mert az egymást követő kormányok nem fizettek idejében, és a büntetőkamatok folyton
emelték az összeget. Részben ez volt az oka – a sok
egyéb hanyagság mellett –, hogy a leszerződött 415 kilométernyi útból alig több mint félszáz kilométernyi készült el, a magyar határtól kezdődő, félkész állapotban
maradt 52 kilométernyi szakasz pedig idővel annyira
tönkrement, hogy ma mindent elölről kell kezdeni. A
Ponta-kormány kitörő optimizmussal bontotta fel (ígéretei ellenére) a szerződést az építővel. Csakhogy időközben kiderült, hogy a Moldvából az országhatár
közeléig kiépített magyar autópályához való csatlakozásig Erdélyen át vezet az út, így a pénteki tiltakozást
kezdeményező moldvai üzletembernek, aki immár külföldre is szeretne terjeszkedni, sikerült felrázni régiójának és az országnak a lakóit, kormánypárti és nem
kormánypárti nemkormányzatait. A tiltakozás „szellője” Marosvásárhelyig egy kezdeményezés formájában
ért el. Bár a tiltakozásnak a forgalom 15 percnyi megbénítása lett volna a célja, az engedélyt a virágóra környékére azzal a feltétellel kapták meg, hogy nem
zavarják meg a közrendet. Emiatt azt a tíz autóvezetőt,
akik egy negyedórára csatlakozni szeretett volna az országos megmozduláshoz, a rendőrség előállította. A
pénteki eseményre a szociáldemokraták is felébredtek,
és Răzvan Cuc közlekedésügyi miniszter pénteken
12.30-kor részt vett a Bákó várost kikerülő körgyűrű
építési munkálatainak a rajtján, ami állítólag „szerves
része lesz a moldvai sztrádának, és ezáltal a 9-es páneurópai folyosónak” – kakukkolták világgá a nagyobbik
kormánypárt Facebook-oldaláról.
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Könyv és Gyertya díj

(Folytatás az 1. oldalról)
és összetartozásunk szimbóluma. Éljünk bárhol is a világon, ezen a
napon egy ütemre dobban a szívünk,
kokárdát tűzünk a kabátunkra, s
együtt ünnepeljük a márciusi ifjakat.
Emlékezünk a hősökre, akik bátran
vallották, és a szabadságharc csatamezőin is bizonyították, hogy a haza
minden előtt. 171 évvel ezelőtt ez a
négy rövid szó magyar emberek millióinak sorsát fordította meg, és azóta
is arra tanít minket, hogy egyedül
akkor győzhetünk, ha büszkén vállaljuk nyelvünket, kultúránkat és nemzeti jelképeinket. Hiszen, akárcsak
1848-ban, ma is igaz, hogy csak a
jövőjük érdekében együtt cselekvő,
erős és öntudatos nemzetek állhatnak meg a birodalmi fenyegetésekkel szemben – hangzott a
miniszterelnök üzenete.
Könyv és gyertya – két szó,
amely bő teret enged a jelképtársí-

tásra. A gyertya a hitet, a könyv
pedig a tudást jelképezi. A gyertya
a kereszténységet, lángja az örökkévalóságot hirdeti, ha a könyv jelentésére magyarként gondolok, akkor
a magyar szót, az anyanyelvet, a
magyar nyelvű művészi alkotásokat
és értékeket jelenti – hangsúlyozta
beszédében Vincze Loránt FUENelnök, az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje.
– Huszonkilenc évvel ezelőtt
könyvek és gyertyák százezrei ordítottak Marosvásárhelyen a magyarok helyett igazságtalanságról,
reménytelenségről és csalódottságról, és egyszerre suttogtak százezrek
fülébe a soha meg nem tapasztalt
közösségi élményről, a tömeg megbabonázó erejéről és a reményről.
Hasznosítanunk kellene a huszonkilenc évvel ezelőtti közösségi élményt,
ihletet kellene merítenünk belőle, hiszen közösségünk megmaradt. A

Marosvásárhelyi ifjak emlékműsora

nagy célok, a szabadság és egyenlőség iránti vágyunk töretlen. Ma is erősek vagyunk, ha egységesen lépünk
fel, ha nem a széthúzás és a kishitűség
uralkodik el rajtunk, nem a kicsinyesség és a személyeskedés köti le energiáinkat, hanem a közös cél és a tenni
akarás... Lehet, hogy ma nem nagy
tömegrendezvényeken kell erőnket
demonstrálnunk, annál fontosabb viszont, hogy egységben és közösen
lépjünk fel olyan pillanatokban, amikor szavainknak és tetteinknek súlya
és értéke van – utalt a közelgő európai parlamenti választásokra Vincze
Lóránt.
Péter Ferenc, a Maros megyei
RMDSZ és a megyei tanács elnöke
beszédében rámutatott: – Ma úgy
éljük meg a szabadságot, hogy el
sem tudjuk képzelni: valamikor ez
egyáltalán nem volt ilyen természetes. Holott csak egy emberöltő telt
el azóta, hogy Marosvásárhely főterén százezren vonultak fel azért,
hogy gyermekeink anyanyelvükön
tanulhassanak. Mert ez is egyfajta

szabadság. Egyike a legfontosabbaknak. Az a szabadság, amikor mi
magunk szervezzük meg gyermekeink taníttatását. S bár 1990 márciusa
óta sokat léptünk előre, ezek a szabadságjogaink mégsem teljesek.
Ma sem szervezhetjük meg a saját
orvosaink képzését, vért kell izzadnunk egy felekezeti iskola létrehozásáért, s itt, Marosvásárhelyen
szinte ma sem telik el úgy hét, hogy
valamilyen módon ne kelljen kiállnunk múltunkért, örökségünkért,
egymásért. A mai európai politikában is vannak olyan történések, ahol
nekünk, magyaroknak meg kell vívnunk a magunk harcát. És pont a
szabadságharc mutatja a legjobban:
nem mindegy, hogy mekkora a
sereg, amikor szabadságjogainkért
harcolunk. Ezért kell megerősítenünk a Kárpát-medencei magyar
képviseletet az Európai Parlamentben, hogy kellő súllyal folytathassuk
szabadságjogainkért a küzdelmet...
Az idei március 15-e ezért szól számomra elsősorban a kiállásról. A
szolidaritásról. Ugyanakkor arról is,
hogy a modern világ pörgésében is
képesek kell lennünk felismerni
azokat az értékeket, amelyek ha elsőre nem is tűnnek világot rengető
céloknak, második vagy harmadik
pillantásra képesek arra, hogy megmozgassanak. Hogy együtt mozduljunk. A ma este kitüntetettjei erről
tettek tanúbizonyságot az elmúlt
Fotó: Nagy Tibor három évtizedben, a közösségért, a

Rabság, szabadság mai értelmezésben

Székely ruhás fiatalok sorakoztak fel pénteken délután
Petőfi Sándor marosvásárhelyi szobránál. Az Erdélyi Magyar
Nemzeti
Tanács
szervezésében harmadik alkalommal tolmácsolta itt az
ifjú nemzedék 1848 márciusának üzenetét. A fellépő diákok és pedagógusaik mellett
számos érdeklődő érkezett a
szobor körüli kis térre, a tömegben szép számban jelen
levő óvodás, kisiskolás publikum lelkes nagyszülők kíséretében
nézte
végig
a
verses-zenés emlékműsort.

Nagy Székely Ildikó

„Míg a földön ember él, a költő
visszatér” – csendült fel a jól ismert
Kormorán-dal a Bolyai Farkas Elméleti Líceum kórusának előadásában, majd Ferencz Zorgel Zsolt, a
Dr. Bernády György Általános Iskola nyolcadikos diákja a Szózatot
szavalta el. Műsorvezetői minőségében Kányádi Orsolya szólt 1848
jelentőségéről, ezt követően Márton
István hatodéves református teológiai hallgató tartott rövid igehirdetést. „Legyetek az igének cselekvői,
ne csupán hallgatói, hogy be ne
csapjátok magatokat” (Jakab levele,
1:22) – hangzott fel a szentírási intelem, amelyből kiindulva Márton
István a múlt megérthetőségébe, a
jelen megélhetőségébe és a jövő
formálhatóságába vetett hitéről tett
tanúbizonyságot, majd az embert

meghajlásra késztető ókori tükrök
példájával az önmagunkkal, történelmünkkel való tiszteletteli, alázatos szembenézés fontosságát emelte
ki.
– A szabadság isteni rend, ami
minket is megillet – zárta beszédét
a teológiai hallgató, végül megáldotta az egybegyűlteket.
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke üzenetét dr. Flender
Gyöngyi, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja tolmácsolta.
A továbbiakban a Bolyai líceum
kórusa a Harangok dalát énekelte,
majd a II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Teológiai Líceum mutatta
be ünnepi műsorát: Taurean Laura
8. osztályos diák Wass Albert Üzenet haza című versét szavalta, a 12.
osztályos László Emőke pedig székely népdalt énekelt.
A Művészeti Szaklíceum részéről Nagy László végzős diák osztotta meg márciusi gondolatait a
hallgatósággal. Az egykori pesti ifjúság minden kishitűség fölött győzedelmeskedő
idealizmusából
kiindulva arra kereste a választ,
hogy a posztmodern kor fiataljainak
mit jelent a szabadság: az élvezeti
cikkek széles kínálatából való választás lehetőségét, vagy valami
egészen mást.
– Ma mi vagyunk a magyar jövő
valóra váltói. A szabadság csak lehetőség, nap nap után újra meg kell
küzdeni érte. Kívánom, hogy ez a
küzdelem sikert hozzon – hallhattuk
Nagy Lászlótól. Ezt követően Par-

daru Vivien Enikő tizedikes művészetis diák katonadalokat énekelt.
Szabó Hanna, a Marosvásárhelyi
Orvosi, Gyógyszerészeti, Technológiai és Tudományegyetem ötödéves
hallgatója Petőfi A szabadsághoz
című versét mondta el.
Az ünnepséget a Határtalan program keretében jelen levő magyarországi Váczi Mihály Szakgimnázium
és Kollégium diákjainak műsora

színesítette. A fiatalok Petőfi-verseket szavaltak és néptáncot mutattak
be a szobor előtt.
Egyedi színfolt volt a marosvásárhelyi Református Kollégium
Rabok legyünk vagy szabadok,
improvizációs játék a szabadságharc megünneplésének margójára
című produkciójából előadott
részlet is. A rövid, de annál hatásosabb performansz során a diákok a cigarettázást, a bandába
való beolvadást, a lájkgyűjtést nevezték a szabadság mai, legyőzendő ellenségének.
A Dr. Bernády György Általános
Iskola részéről az ötödikes Mátyás

Fotó: Maros Megyei Tanács

közös értékekért végzett munkájukkal. Azt kívánom, hogy három évtized múlva is legyenek bőven
olyanok, akik rászolgálnak erre a kitüntetésre – hangsúlyozta a megyei
önkormányzat elnöke.
Idén 14 személy részesült a
Könyv és Gyertya kitüntetésben: Albert (Szilágyi) Erzsébet kiváló sportoló, Baróthi Ádám szobrászművész,
pedagógus, Benő Barna-Zsolt, a Bekecs Néptáncegyüttes igazgatója,
táncos, koreográfus, Fekete Gyula
pedagógus, Kali Gabriella pedagógus, Máthé Attila helytörténész,
Mester Zoltán művelődésszervező,
Orbán Rozália Ákosfalva község
kulturális életének a fellendítésében
vállalt kiemelkedő tevékenységéért,
Palatka Mózes, a székelyvéckei
RMDSZ alapító tagja, Sălăgean Éva
hagyományőrző tevékenységéért,
dr. Tamási Zsolt József pedagógus, a
marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceum
igazgatója és Tolokán Zoltán a marosludasi és környékbeli magyarság
érdekében végzett áldozatos munkájáért. Post mortem díjjal tüntették ki
dr. Kakassy Sándor fogorvost és
Varró Gyula pedagógust. A gálát
Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas magyar népdalénekes,
előadóművész és barátai – Andrejszki Judit, Soós András, Hegedűs
Luca, Czaier Péter és ifj. Szerényi
Béla – Magyarország fényes világa… című ünnepi koncertje zárta.

Krisztián András Reményik Sándor
Erdélyi március című versét szavalta. Az együttlét egyik legmeghittebb pillanatában a nyolcadikos
Simon Csenge hangján a Régi székely himnusz csendült fel. Ősi
imánkat az egybegyűltek együtt
énekelték a bernádys lánnyal.
A műsor befejező mozzanatát a
Bolyai líceum zeneköre a Petőfi ünnepére című, megzenésített Juhász
Gyula-verssel és a Pál utcai fiúk
musical Mi vagyunk a grund című
dalával tette emlékezetessé.
Az együttlét koszorúzással folytatódott, majd a magyar és a székely
himnusz eléneklésével zárult.

Fotó: Nagy Tibor
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Hét évtized a katedránál

Egy közel hét évtizedes folyamatos és aktív pedagógusi
életpálya ünnepélyes lezárására került sor az új székhelyre költözött Református
Asszisztensképző Iskolában.
A példátlanul hosszú és tartalmas oktatói életpálya ez alis
méltatásra
kalomból
érdemes.

Dr. Ábrám Zoltán

Dienes Sándor Lajos 1925. július
3-án született Kolozsvárott, kiemelkedő képességei már diákkorában
megnyilvánultak. Az érettségit követően az 1944-es világháborús esztendő viszontagságai miatt csak a
következő évben jelentkezhetett
egyetemi képzésre; igaz, 1945-ben
egyszerre két karra iratkozott be.
Földrajz-földtan szakos tanári diplomát a Bolyai Tudományegyetem
természettudományi karán szerzett
1949-ben. Az orvosi egyetemet Marosvásárhelyen végezte az ott induló első évfolyammal 1951-ben,
de már egyetemista korában, 1950től tanársegédként tevékenykedett.
1957-től a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Intézet adjunktusa, a munkaorvostan előadója, a
foglalkozási betegségek klinikájának az alapítója Marosvásárhelyen.
1977-től nyugdíjazásáig a munkaorvostani diszciplína tanszékvezetője, 1981-től egyetemi tanárként,
amely címet már egy évtizeddel korábban elnyerte Nyugat-Berlinben
ottani ösztöndíja végeztével. 1990től doktorátusvezető, 1991-ben sokadmagával
együtt
kényszernyugdíjazta a marosvásárhelyi orvosképzést kényszerpályára
terelő politikum. 1999-ig konzulens

Ábrám Zoltán és Dienes Sándor Lajos

Dienes professzor pedagógusi
professzor. Ez a fél évszázados
egyetemi karrier máris gazdag ok- pályafutása mégsem ért véget, még
tatói, kutatói, gyógyító tevékenysé- két évtizeden át folytatódott. Immár
get feltételez.
nyugdíjasként a Református Asszisz-

A Stúdió Színház heti műsoráról

Animációs előadástól a kortárs művekig

Több érdekes és egymástól eltérő
előadással várja közönségét az elkövetkező napokban a Stúdió Színház.
A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem által működtetett intézmény sorrendben elsőként a Levél
utcai Stúdió 2 termébe várja közönségét, ahol a harmadéves bábos osztály március 19-én, kedden 11
órától játssza azon előadását, amely
ezúttal a legkisebbekhez szól. A
Vízivilág c. nonverbális animációs
előadás a 0-5 év közötti gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket
tenger alatti sétára hívja, amelyben
animáció segítségével a szivacsból
készített, mértani formákból megteremtett alakzatokkal a nézők szeme
előtt víz alatti varázslatos birodal-

Foto: Maris Cristian Danie

mat tár fel. A képzeletbeli utazás élményét zene fokozza. Előadják:
Benczi Tekla, Czéh Dániel, Darvas
Emőke, Gidófalvi Imola, Kis Veronika Anna, Mag Eszter, Mészáros
Ágoston, Sánta Yvett, Szabó Zsolt
– a harmadéves bábszínész szak
hallgatói. Rendező, osztályvezető
tanár: Kozsik Novák Ildikó. A félórás előadásra a 0-5 éveseket kísérő
szülők, nagyszülők, nevelők számára a belépés díjtalan.
Szintén a harmadéves bábszínész
szak hallgatói március 19-én, kedden 17 órától a Levél utcai Stúdió
2-ben ezúttal az ifjúságot és felnőtteket célzó nonverbális animációs
előadással várják a közönséget. A
Jin-Jang című produkció egy vizuális dramaturgiára épülő színpadi

poéma, amelynek világában a jinjang mítoszából ismert férfi- és nőalak megszületése, a környező világ
felfedezése, találkozás, különbözőségekből eredő konfliktus és ellentétből születő harmónia elevenedik
meg. Előadják: Benczi Tekla, Czéh
Dániel, Darvas Emőke, Gidófalvi
Imola, Kis Veronika Anna, Mag
Eszter, Mészáros Ágoston, Sánta
Yvett, Szabó Zsolt – a III. éves bábszínész szak hallgatói. Rendező Kozsik Novák Ildikó; a díszletet és
bábokat az ismert képzőművész,
szobrász és látványtervező Gavril
Siriteanu, Constantin Brâncuşi leszármazottja készítette.
Március 19-én, kedden 19 órától
adja elő az egyetem végzős színészosztálya a Katicabogár című előadását Forgács Péter
rendezésében a Köteles utcában. Amint
azt a produkció ismertetőjében olvashatjuk, Oroszországban vagyunk, egy temető melletti négyemeletes háztömbben. Gyimát besorozták a hadseregbe, az ő
búcsúbulijára esünk
be. Mindnyájan vágyunk valamire: kitörésre, megtisztulásra,
mámorra, szerelemre,
hatalomra.
Vajon
mennyi pénz kell
ahhoz, hogy megvehessük a boldogságot? Az előadásban
Pignitzky
Gellért,
Czirják Beatrix, Belágyi Hanna, Daragus
Anna, János Haj-
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tensképző Iskola óraadó tanára volt
annak megalapításától (1992)
fogva, és ez idő alatt a tanárok
közül a legaktívabb szerepet vállalta a leendő egészségügyi asszisztensek
államvizsgadolgozata
irányításában, az általános rész
megírásában, valamint az évről évre
összeállt vizsgabizottság tevékenységében. Ökumenikus szemléletével, rendkívül széles skálán mozgó
általános műveltségével és megkérdőjelezhetetlen szaktudásával hozzájárult ahhoz, hogy kedvező
körülmények között folyhasson és
kiteljesedjen a magyar nyelvű aszszisztensképzés.
Dr. Dienes Sándor egyetemi
tanár rendkívül sokrétű személyiség. Szakmai teljesítésein túl nevéhez fűződik a marosvásárhelyi
vívószakosztály
megalapítása;
egyébként ő maga részt vett a római
olimpián. Munkásságáért számos
díjat és elismerést kapott, mint az
MTA Arany János-érem, a Magyar
Érdemrend tisztikeresztje, Pápai
Páriz-díj. Munkásságát legteljesebben a biofizikus professzor pályatárs ismertette (Vincze János: Az
erdélyi magyar értelmiség messze
fénylik – Dienes Sándor, NDP
Kiadó, Budapest, 2016). „Teljesítménye Kárpát-medencei és talán
szélesebb körben is egyedülálló
vagy nagyon ritka. (…) Előrehaladott kora ellenére a leghűségesebb
tanárként 25 éve folyamatosan oktat
és diplomadolgozatot vezet a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Főiskolán, amelynek
sorsát kezdettől fogva a szívén viseli” – írta róla a marosvásárhelyi
magyar orvosképzés és egészségügyi oktatás legkiemelkedőbb újságíró-támogatója, Bodolai Gyöngyi
(Népújság, 2017. január 11).
Szakmai körökben rendhagyónak
számító teljesítményként megemlí-

tem, hogy 92 éves korában tudása
és tapasztalatai összegzéseképpen
jelent meg életművét kiteljesítő
könyve (Dienes Sándor: Munkaorvostan tüneti és kórtani útmutatóval,
II.
kiadás,
Erdélyi
Múzeum-Egyesület, Kolozsvár,
2018). A magam és még nagyon sokunk nevében megköszönöm a
Mesternek, Dienes Sándor profeszszornak, hogy tanítványa lehettem.
És megköszönöm példamutató hűségét hazájához, nemzetéhez,
anyanyelvéhez, kultúrájához, övéihez, erdélyi szomszédaihoz és
kollégáihoz, szakmájához, a marosvásárhelyi magyar orvosképzésa
Református
hez,
Asszisztensképző Iskolához. A
kötet előszavából idézem néhány
gondolatom: „Dr. Dienes Sándor
professzor legújabb könyvének a
megjelentetése a szerző azon munkálkodását támaszthatja alá, hogy
a munkaorvostani szaknyelv anyanyelven
közvetítődjön
az
erdélyi/romániai magyar orvosok
és betegeik felé. Szakmáját több
mint fél évszázadon át oktatta az
orvostanhallgatóknak, fiatal orvosoknak, miközben szerteágazó tudományos tevékenységet fejtett ki.
Neves hazai és külföldi szakmai
konferenciák résztvevője, szervezője, előadója. Jelenleg, kilencvenedik születésnapján túl is oktat és
államvizsgákat irányít Marosvásárhelyen a Református Egészségügyi
Főiskolán.”
Hiszem és vallom, bár minden
pedagógus életében bekövetkezik
az utolsó tanóra, a jó tanár, a hivatását mély megszállottsággal végző
mester szavai úgy élnek tovább tanítványaiban, mintha az oktatói
pálya, a felvillanó szellem örökkévalóságát hirdetnék. Kányádi Sándor szavaival: „Aki megért/ s
megértet/ egy népet/ megéltet”.

nalka/Vári
Vivi másodéves magiszteris színészhallgatók játszanak, valamint Lajter
Márkó
Ernesztó elsőéves magiszteris színészhallgató; díszlet-jelmeztervező Mihály Katalin
és Székely
Tímea, harmadéves látványtervező
szakos hallgatók. Rendezőasszisztens:
Dobr o v s z k i
Dóra és Ősz
Emese, teatrológia szakos hallgatók.
A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem elsőéves magiszteri színészosztálya előadásában március
21-én, csütörtökön 19 órától látható a Szutyok, Gecse Ramóna rendezésében.
Az
előadással
kapcsolatosan így fogalmaznak az
alkotók: a szülői szeretet önzetlen
és feltétel nélküli, hiánya torz lélekhez vezet. Szutyok árva, és a világot okolja, amiért őt nem, illetve
nem úgy szeretik. Dühében csapkod, dobálózik és kegyetlen. A gonosz embert pedig mindenki
kerüli, tehát folytatódik a harc a
szeretetért, egyre elszántabban. De
hova vezet az ilyen ördögi kör? A
kérdésre az elsőéves magiszteri
színészosztály hallgatói színészmesterség-tanárukkal, Gecse Ra-

mónával közösen keresik a választ.
Az előadásban Ádám Kornél, Ágh
Barbara, Czüvek Loránd, Kocsis
Anna, Lajter Márkó Ernesztó, Pál
Zoltán, Rákosy Anikó, Tóth Jess,
Vadász Bernadett, Zádor Fanni elsőéves magiszteris színészhallgatók, illetve Kiliti Krisztián rendező
szakos hallgató játszanak; díszletjelmeztervező Papp Gyopár harmadéves látványtervező szakos
hallgató.
Az előadásokra a jegyek megvásárolhatók a Stúdió Színház jegypénztárában kedden 14-18 óra
között, vagy az előadás helyszínén
kezdés előtt egy órával. A Stúdió
Színház műsoráról és jegyfoglalásról
bővebb
információt
a
www.studioszinhaz.ro honlapon találnak ez érdeklődők. (Knb.)
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Leopárdkeresőben

Látogatóban „Isten házában”

Mottó: „A Kilimandzsáró 19.710 láb
magas, hó borította hegy, úgy mondják, a legmagasabb Afrikában. Nyugati csúcsát maszái
néven Ngaje Ngainak, az Isten házának hívják. Közel a nyugati csúcshoz egy leopárd
aszott, megfagyott teteme fekszik. Senki sem
tudja megmagyarázni, mit keresett a leopárd
ilyen magasban.” (Ernest Hemingway: A Kilimandzsáró hava)

Vajda György

A kihívás
Ma is talán sokak számára megmagyarázhatatlan, miért kell olyan magaslatokba kapaszkodni, ahol az állandó emberi lét
kockázatos, netán végzetes. Klasszikussá vált
sir Edmund Hillarynak – az Everest állítólag
első meghódítójának – a mondása: „...mert
ott van”. S valóban, ebben a tömör megfogalmazásban benne van minden. A kíváncsiság,
a kihívás az ember fizikai és pszichikai határainak kitolására, a lehetetlen leküzdése, az
áldozatvállalás és sok más. Aki egyszer belekóstolt abba, hogy mit jelent egy magasabb
cél felé haladni, küzdeni érte – legyen az az
élet valamely akadálya vagy egyszerűen egy
domb- vagy hegytető –, az nehezen tudja abbahagyni, ha feljutott, elérte a kitűzött célt.
Aztán már csak idő, kitartás, a fizikai és szellemi erőnlét feszegetése és nem utolsósorban
az anyagiak függvénye, hogy melyik lesz a
következő csúcs. Az embereket a kalandvágy
hajtotta a megismerésre, az újabb területek
felfedezésére a maguk vagy a közösség hasznára. Talán ez az oka annak, hogy az élet
megszokott kényelmét feladva vannak, akik
megpróbálják. Így volt ez azzal a 15 marosvásárhelyi személlyel is, akik február közepén arra vállalkoztak, hogy eljutnak Afrika
tetejére, az 5895 méter magas Kilimandzsáróra (Uhuru – Győzelem csúcs). Nem lehetetlen, kevésbé bevehetetlen, mint a Himalája
valamely nyolcezrese, és járt még ott marosvásárhelyi. Tíz évvel ezelőtt hódította meg a
csúcsot Kovács Róbert, a marosvásárhelyi
barlangi- és hegyimentő alakulat vezetője,
aki akkor megfogadta, hogy sportoló fiával
visszatér a fekete kontinens legmagasabb vulkánjának tetejére. Amint a baráti társaságban
közölte terveit, lassan kialakult a csapat,
amellyel hozzáfoghattak az előkészületekhez.
Volt olyan is köztük, aki nem sokszor járt hegyen, és tapasztaltabb, jó erőnlétű társak is
kerültek. S ez volt az igazi kihívás, hiszen a
hegyen sokat számít, ha egyforma fizikai és
pszichikai erőnléttel rendelkezők menetelnek
egy csoportban. A heterogén csapat szépsége
az volt, hogy többen gyerekeikkel együtt neveztek be, és ez személyes kihívást is jelentett. Az egymáshoz való igazodás gyakorlata nagy lecke… a hegyen is, de azon kívül
is. És elkezdődött...
A felkészülés
Ma már üzlet a magashegyi turizmus.
Nemcsak a Himalájában, ahol nagyobb a
kockázat, hanem bárhol, ahova az ember
azért megy, hogy a természet közelébe kerülve eleget tegyen a provokációnak. És ez

Sokat segítettek a teherhordók

nem baj. Sőt. Biztonságot jelent azok számára is, akik talán először kóstolják meg ezt
szabadidősportot. Tanzánia egyik jelentős
gazdasági forrása a turizmus. A Serengeti
park mellett, ahol a magasugrást utánzó népi
táncáról elhíresült, pásztorkodó népcsoport
él, az afrikai állatvilág szinte minden faját felvonultató hatalmas szavanna mellett a világörökség részét képező Kilimandzsáró
Nemzeti Park bőven kínál látnivalót.
A világ egyik legnagyobb vulkánja körül
létesült park összterülete 753 négyzetkilométer, és 1910-től vad-, 1921-től erdőrezervátum. Innen indul a csúcsra szervezett túra is,
érintve a különböző vegetációs övezeteket
(az 1830 méteren levő Mandara menedékházat, 3718 méteren a Horombo házat, majd a
4630 méteren elhelyezkedő Kibo házat). A
hegyen mintegy 2500 növényfaj él, számos
szigorúan védett állatfaj található (egyebek
mellett: kafferbivaly, afrikai elefánt, királykolobusz, leopárd, keskenyszájú orrszarvú).
Számunkra azért is jelentős ez a hegy, mert
a sáromberki gróf Teleki Sámuel volt az, aki
európaiként elsőként érte el a Kilimandzsáró
5310 méter magasan húzódó hóvonalát, az
első felfedező volt, aki a Kenya-hegyre lépett. Mint ismeretes, ő fedezte fel 1888. március 5-én az először Jáde-tengerként említett
tavat, amelyet az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököséről később Rudolf-tónak ne-

Táborozás a felhők között

vezett el. Egy következő expedícióval is
próbálkozott, de nem jutott fel a csúcsra.
Talán ez is ösztönözte a csapatot, amikor
tizenöten hozzáláttak az előkészületekhez. A
Székelyek a magasban elnevezésű expedíciósorozatot szervező Tulit Zsombor sepsiszentgyörgyi hegymászó szívesen adta a
védjegyet az expedíciónak. Az előkészületek
nemcsak szervezői teendőkkel jártak. A repülőjegy-foglaláson kívül egy erre szakosodott
céghez be kellett fizetni az utazási költséget,

Csúcson az expedíció tagjai

és mindenkinek, egyéni belátása, programja
szerint, a fizikai edzéseket is be kellett iktatnia a programjába. Ez napi szaladást, vizespalackokkal megrakott hátizsák cipelését,
hegymászást, konditermezést jelentett. Természetesen megfelelő felszerelést is be kellett szerezniük azoknak, akiknek nem volt, és
némi élelmet. A siker egyik kulcsa a jó szervezés. És ez ezúttal is beigazolódott.

Barátságos teherhordók
Egyéni vállalkozókat nem is engednek a
hegyre. Ez így van rendjén. Az oxigénhiányos, ritka levegő az edzett szervezetet is próbára teszi. S míg a Himalájában több hét is az
alpinisták rendelkezésére áll az akklimatizálódásra, a Kilimandzsárót – a céggel kötött
szerződés alapján – egy hét alatt kell megjárni. Ahogyan a résztvevők mesélték, ez jó
is meg rossz is egyben. Jó, mert a szervezők
nagyon gondoskodnak a túrázókról, rossz
talán azért, mert ilyen helyen (az alacsonyabb
régiókban) szívesen elidőzne többet is a több
ezer kilométerről érkező európai ember. – Jólesett, ahogyan fogadtak, gondoskodtak rólunk, biztonságban éreztük magunkat, s ez
mindennél fontosabb – mondta utólag Kovács Róbert, az expedíció vezetője. A csapatot autóbusz várta a nairobi repülőtéren, ezt
követően is mindenben segítették őket. Arushában, a nemzeti parkban levő kiindulópontnál teljes ellátás volt, azután 47 teherhordó
állt a rendelkezésükre, akik az ellátáshoz
szükséges teljes felszerelést (sátrak, élelmiszer, tábori konyha) felcipelték és levitték a
hegyről. A kijelölt útvonal – a magashegyi
túrák viszonylatában – közepes nehézségűnek minősül. A nehézséget az jelenti, hogy
míg a hegy lábánál 30 Celsius-fokos hőmérsékletben, majdnem 90%-os páratartamú levegőben, dzsungelben kell menetelni, addig,
ahogy a magasabb régiókba jutnak, a levegő
ritkulásával csökken a hőmérséklet. A csúcson szép időben is mínusz 10 fok alatt van,
és a kitett hegyen állandó a szél, ami a hidegérzetet fokozza. A teherhordók nélkül nem
lehet fel- és lejutni a hegyre/-ről. Sem a Himalájában, sem a Kilimandzsárón.

Fotó: Székelyek a magasban expedíció

A lélekőrlőben
Ha a hegyet nem tiszteled, bedarál. Ezt
mindenki tudja, aki nekivág. A Kilimandzsáró is megleckéztet. Legalábbis ezt vallották azok, akik részt vettek a túrán. Az igazi
nehézséget a fizikai erőnlét fenntartása, de
legfőképpen a megfelelő szellemi hozzáállás
jelenti. A szintek okozta klímaváltozás, a ritkuló levegő megkínozza a szervezetet, pokollá teheti a természetjárást. A hegyi
betegség szinte elkerülhetetlen. Iszonyú fejfájást, légszomjat, álmatlanságot okoz, eltorzul az arc, az ízületek pattognak. Ezeken a
megpróbáltatásokon átment a csapat minden
tagja – kicsitől nagyig –, az igazi erőpróbát
ez jelentette. Fájó lábbal, derékkal és migrénnel kell továbbmenni. A tapasztalt teherhordók (lélek)jelenléte nélkül
néhány
résztvevőnek ez nem sikerült volna – vallották
be. Az afrikaiak között volt, aki, ha kellett,
énekelt, tanácsokat adott vagy elővarázsolt
hátizsákjából egy-egy erősítő kólát, amivel
„előretolta” a túrázókat. A tapasztalt teherhordók és idegenvezetők (volt köztük olyan,
aki több mint százszor járt a csúcson) nagyon
pontosan kiszámított szakaszonként viszik fel
a vállalkozókat a hegyre, a legmegerőltetőbb
a csúcstámadás napja volt. Ilyenkor a fáradtság, a hegyen való tartózkodás a határokig feszíti az ellenállóképességet. S ezt tetézi, hogy
az át nem aludt éjszaká(ka)t követően éjfélkor
indítják útnak a csapatot a leghosszabb útra,
amely során igen nagy szintkülönbséget (mintegy 2400 méter le és fel) kell jó ritmusban leküzdeni. Az utolsó méterek a legnehezebbek.
Mert a hely, a szervezetre ható teher átrendezi
az időt, amely ilyenkor lelassul. Örökkévalóvá
válik. A lélekőrlő pokoljárást követően azonban mennyei látvány fogadja azt, aki szép időben, hajnalhasadtakor ér fel a csúcsra. A tetőről
fenséges a kilátás, a csúcs alatt húzódó felhőréteg azt az érzést kelti, hogy egy más világba
kerültek. A fotók, a kisfilmek nem adják viszsza mindazt, amit akkor és ott érez az ember.
A látvány mellett az elégtétel, a siker mámora
több ennél.
Hakuna matata
Az expedíció tagjai sajtótájékoztatón számoltak be élményeikről. Annyit mondtak,
mondhattak, ami egy ilyen megszabott keretű
beszélgetésbe belefért. Nyilván ennél több
volt, amit magukkal hoztak a hegyről, Afrikából. S van, ami kimondhatatlan marad. Az
érzés, hogy ott voltál, megjártad, sikerült. És
egyfajta üzenete volt annak is, hogy volt, aki
gyermekével mászta meg a hegyet. A
staféta(túra)botot átvette az új nemzedék.
Mert aki egyszer ebbe belekóstol, továbbmegy. A megpróbáltatások leküzdése erőt,
biztonságot ad nemcsak a hegyen, az életben
is. És ez az igazi lecke, a tanulság.
Miután a csapat lejött, a teherhordókkal
együtt ünnepeltek, közös tánccal. Hakuna
matata – énekelték az afrikaiak. Ez szuahéli
nyelven azt jelenti: nincs gond. A Kilimandzsáróról visszatekintve talán könnyebb ezt
elmondani más helyzetekben is a résztvevőknek: Nyulas Bernátnak, Áronnak és Orsolyának, György Fazakas Istvánnak és
Tímeának, Ács Sándornak és Eszternek, Barabási Győzőnek és Elődnek, Kovács Zoltán
Róbertnek és Ákosnak, Orbán Leventének,
Bányai Istvánnak, Szabó Zoltánnak és Bíró
Csabának.
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Első hazai meccsén is veszített
a Sepsi a rájátszásban

Fotó: a háromszéki klub közösségi oldala

A Sepsi OSK-ról a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának meghívottja a Sepsi OSK klubigazgatója, Csinta Samu,
akivel Szucher Ervin a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat idei meneteléséről és jövő évi terveiről beszélget.
1. CFR
2
2. Craiova
2
3. FCSB
1
4. Viitorul
2
5. Astra Giurgiu 1
6. Sepsi OSK
2

Bálint Zsombor

Az 1. liga felsőházi rangsora
2
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
2

4-1
2-0
1-2
2-2
0-1
1-4

33
29
25
22
21
19

Első hazai mérkőzését is elvesztette az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásában a
Sepsi OSK. A székelyföldi csapatot
a második helyen álló CSU Craiova
győzte le 1-0-ra.
Az első félidő szentgyörgyi helyzettel indult és zárult, de Florin Ştefan kiugrása és Ibrahima Tandia
szabadrúgása nyomán is centikkel
ment el a labda a bal sarok mellett,
írja a mérkőzésről közölt beszámolójában az NSO. A kettő között viszont a Craiova uralta a pályát, mert
a hasonló akciókkal, a védők mögé
belőtt labdák befutásával próbálkozó két csapat közül egyrészt megszállta a középpályát, másrészt a
hazaiak indításai többnyire lesen találták a társakat. A vendégek egy
szöglet nyomán szerezték meg a vezetést: Renato Kelic fejesét még
védte Niczuly Roland, de a Sepsi
kapusáról kipattanó labdát Alexandru Mateiu estében a jobb alsó
sarokba tolta.
A gól utáni húsz percben a Craiova eldönthette volna a meccset, ám
előbb az egyedül kapura törő Nicuşor
Bancu lövés helyet passzolni akart,
Elvir Koljicot pedig szerelte Igor Jovanovic, majd a jobb oldalon háromszor is kilépő Cristian Barbut kétszer
gyengén lőtt, harmadszor pedig túl
erősen és fölé vágta a labdát.
Szünet után már inkább kivárásra
játszott a Craiova, így a Sepsi jóval
több időt tudott a támadó térfélen
tölteni, ám gólveszély továbbra is
csak a látogatók kontráiban rejlett.
Koljic kétszer is a felezővonaltól
mehetett egyedül kapura, azonban
egyik alkalommal sem tudott túljárni Niczuly eszén, míg a két helyzet között Bancu lőtt balról a hosszú
sarok mellé. A szentgyörgyiek
egyetlen lehetőségét Jovanovic puskázta el, aki négy méterről rosszul
találta el a Nouvier szöglete nyomán az ötösön lepattanó labdát.
Az utolsó húsz percben a Sepsi
edzője, Eugen Neagoe két védőjét,
Daisuke Satót és Jovanovicot is tá-

madókra cserélte, de sem Yasin
Hamed, sem Hadnagy Attila nem
tette veszélyesebbé a székelyföldiek
támadójátékát, a középpályára viszszalépő Tandia elől pedig a craiovai
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védők szívták el a levegőt. Sőt, a
legvégén ismét egy vendégcsatár
került nagy helyzetbe, ám a csereként beállt Carlos Fortes sem találta
el a kaput.

A FCSB-verő Viitorul otthonában nyert a CFR
Zsinórban ötödik sikerét zsebelte be a listavezető CFR az ideiglenesen kinevezett edző, Alin Minteuan irányításával: a kolozsvári
csapat szombaton este a Viitorul otthonában aratott egygólos győzelmet. A szakvezető lecserélte a Sepsi OSK elleni három győztes
mérkőzést végigjátszó belső védőit: Lang Ádám és Andrei Mureşan
helyén a sérüléséből felépült brazil Paulo Vinícius és a Kínából viszszatérő francia Kevin Boli kapott lehetőséget. Az ő meccshiányuk
ki is ütközött az első félidőben, a Viitorul fiatal, gyors támadói többször is mögéjük kerültek, de sem Denis Drăguş, sem Ianis Hagi nem
találta el a kaput. A CFR a szünetben erősítette védekezését, és
onnan kezdve a kolozsváriak jutottak el gyakrabban helyzetekig.
Valentin Cojocaru, a hazaiak kapusa háromszor elodázta a gólt, viszont Alexandru Păun kiugrásánál már ő is tehetetlen volt. A hajrában a Viitorul lövések helyett inkább csak ívelgetett, brazil
cserejátékosai, Rivaldinho és Eric pedig büntető kiharcolására törekedtek, de a játékvezetőt egyszer sem tudták meghatni.
George Ţucudean a meccs előtti edzésen megsérült, emiatt a
román válogatott Eb-selejtezőit is kénytelen kihagyni.

Eredményjelző
* 1. liga, rájátszás, 2. forduló: felsőház: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK – CSU Craiova 0-1, Konstancai Viitorul – Kolozsvári CFR 01, tegnap lapzárta után játszották: Gyurgyevói Astra – Bukaresti
FCSB; alsóház: Dunărea Călăraşi – Jászvásári CSM Politehnica 12, tegnap lapzárta után játszották: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti Dinamo, a mai műsor: Concordia Chiajna – Nagyszebeni
Hermannstadt (18 óra), FC Voluntari – FC Botoşani (20.30 óra).
* 2. liga, 24. forduló: Academica Clinceni – Temesvári Ripensia
1-1, Nagyváradi Luceafărul – Kolozsvári Universitatea 1-3, Chindia
Târgovişte – Petrolul Ploieşti 0-0; 25. forduló: CS Mioveni – Chindia Târgovişte 1-4, Aradi UTA – Nagyváradi Luceafărul 0-3, Temesvári ACS Poli – Academica Clinceni 1-3, Dacia Unirea Brăila –
CS Baloteşti 1-0, Konstancai Farul – Zsilvásárhelyi Pandurii 2-0,
Bukaresti Daco-Getica – Bukaresti Metaloglobus 1-1, FC Argeş Piteşti – Temesvári ASU Politehnica 0-0, Bákói Aerostar – Kolozsvári
Universitatea 1-2, Temesvári Ripensia – Sportul Snagov 1-2. Kedden játsszák: Petrolul Ploieşti – Energeticianul Şirineasa. Az élcsoport: 1. Kolozsvári Universitatea 56 pont, 2. Academica Clinceni
55, 3. Sportul Snagov 55.
* 3. liga, I. csoport, 18. forduló: CSM Râmnicu Sărat – CSM Paşcani 0-3, Ştiinţa Miroslava – Sănătatea Darabani 2-0, Galaci Oţelul
– Karácsonkői Ceahlăul 2-1, Sporting Lieşti – Bodzavásári Gloria
0-2, Bodzavásári Metalul – Radóci Bucovina 2-1, Kézdivásárhelyi
KSE – FC Botoşani II 2-3, Foresta Suceava – CSM Focşani 2-2. Az
állás: 1. Bodzavásári Gloria 47 pont, 2. Galaci Oţelul 42, 3. Ştiinţa
Miroslava 37, ...10. Kézdivásárhelyi KSE 18.

Az első negyedóra után két perc alatt eldőlt a meccs

Egyre mélyebbre süllyed a Marosvásárhelyi MSE 3. ligás labdarúgócsapata
az
V.
csoport
rangsorában, miután a harmadik
tavaszi mérkőzését is rúgott gól
nélkül veszítette el, és Székelyudvarhely megelőzte a rangsorban.
Apró reménysugár, hogy mezőnyben most már nem játszott alárendelt szerepet a csapat, azonban a
rideg számok vigasztalan képet
mutatnak: a három tavaszi meccs
alatt az MSE nem rúgott gólt, de kapott nem kevesebb mint 17-et.
Miután az első két tavaszi fordulóban a kiesett téli felkészülés vámját fizette meg, Szászhermányban
megpróbálta felvenni a küzdelmet
az MSE, azonban az első negyedóra
után bekövetkezett két játékvezetői
ítélet gyakorlatilag eldöntötte a
meccset. Előbb a türkmén „légiós”
(valójában Romániában élő türkmén állampolgár, nem profi szerződéssel játszó focista) Hasirov
szerelését ítélte szabálytalannak
Negară játékvezető, és a büntetőt az
1. ligás múlttal rendelkező Mugurel
Buga kis szerencsével értékesítette
– Molnár Dávid rajta volt a labdán,
azonban az valamiként csak bevánszorgott a hálóba. Három perccel
később pedig a fiatal kapus piros
lapot kapott, amikor mintegy 25
méterre a célterülettől buktatta a
marosvásárhelyi védők között kiugratott Constantinescut. A kettős
mércével mérő játékvezető habozás
nélkül öltözőbe küldte Molnárt, bár
ezért a szabálytalanságért csak figyelmeztetés járt volna (miközben
a második félidőben látványosan
visszacsúsztatta a zsebébe a Damiannak szánt sárga lapot, amikor rájött, hogy egyszer már felmutatta

azt a házigazdák védőjének, a második pedig a kiállításával lett volna
egyenértékű). Innen pedig szinte lehetetlen volt felállni. Fehér Csaba
edző – jobb megoldás híján – a középpályáról feláldozta Moldován
Tamást, hogy a (Molnárnál is fiatalabb) pótkapus, Rigmányi Zsombor
elfoglalhassa a helyét, ezt pedig az
építkezés sínylette meg. Szászhermány kihasználta a lélektani pillanatot, és néhány perccel később
növelte az előnyét.
Ezt követően emberhátrányban
ugyan, de kiegyenlítette a találkozót
az MSE, és a második félidőben néhány jó gólszerzési lehetőség is kimaradt – előbb Török jó egyéni
akciója maradt eredménytelen, majd
Ungur két szabadrúgása bizonyult

pontatlannak. A házigazdák viszont
– a második félidei játék képe alapján kissé igazságtalanul – a 82. percben újabb gólt szereztek, beállítva
ezzel a 3-0-s végeredményt.
A marosvásárhelyi csapat számára a következő fordulóban rendkívül fontos mérkőzés következik,
amikor a szintén gyengélkedő Tasnádi Unireát fogadja. A mérkőzést
pénteken 15 órától a nyárádszeredai
labdarúgópályán rendezik. A győzelem nemcsak nagyon fontos 3 pontot jelentene, de olyan lélektani
alapot is, amelyre hagyatkozva sikerrel lehetne felvenni a kiesés elleni küzdelmet. Az esetleges kudarc
azonban olyan gödörbe taszíthatja a
csapatot, ahonnan nagyon nehéz
lesz kikecmeregni.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, 18. forduló: Szászhermányi AFC-MSE 3-0 (2-0)
Szászhermányi pálya. Vezette: Răzvan Negară (Vaslui) – Iulian
Contofan (Jászvásár), Alexandru Iftime (Jászvásár). Ellenőrök:
Florin Stănescu (Dragomireşti), Ştefan Donciu (Sepsiszentgyörgy).
Gólszerzők: Buga (17. – büntetőből), Alupoaie (22.), Roşu (84.).
Sárga lap: Damian, Vasiloi, illetve Mihály, Petriş, Bucur, Balla.
Piros lap: Molnár (18.).
Szászhermány: László – Rusu, Roşu, Damian, Rotaru, Burlacu
(Voicu), Alupoaie (Popa Emanuel), Leonte, Minciună, Buga, Constantinescu (Vasiloi).
MSE: Molnár – Mihály, Ungur, Bucur, Hasirov, Moldován (Rigmányi), Petriş (Török), Fülöp, Ruja, Balla (Nagy Hunor), Velichea
(Dudás).

Mestermérleg
„Jól kezdtük a mérkőzést, de a játékvezetők nem törődtek bele,
hogy a hazai csapat nem tud gólt szerezni, és egy kitalált büntetővel
segítették őket. Egy perccel később kiállították a kapusunkat is, egy
számomra érthetetlen döntéssel. Így már a 18. perctől emberhátrányban játszottunk, nem volt egyszerű, de tíz emberrel is többször
kerültünk jó helyzetbe. Gratulálok a játékosoknak, hiszen észlelhető a változás a játékban, és a hozzáállásban is. Sajnos a jelenlegi
szűk játékoskerettel lehetetlen volt egyik hétről a másikra csodát
tenni. Bár több játékossal tárgyaltunk, különböző – rajtunk kívülálló – okok miatt egyelőre nem sikerült megállapodni velük” – nyilatkozta a találkozót követően az MSE edzője, Fehér Csaba.

Moldován Tamásnak (a labdánál) ezúttal csak 18 percnyi játékidő jutott, miután az MSE kapusát,
Molnár Dávidot kiállította a játékvezető, a cserekapus pályára lépéséhez pedig fel kellett áldozni
egy mezőnyjátékost. Fotó: Blur Sport Events (archív)

Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 18. fordulójában a következő
eredmények születtek: Csíkszeredai FK – Szászrégeni Avântul 5-0,
Barcarozsnyói Olimpic Cetate – Kolozsvári Sănătatea 1-1, Tasnádi
Unirea – Tordai Sticla Arieşul 2-3, Szászhermányi AFC – Marosvásárhelyi MSE 3-0, Medgyesi Gaz Metan II – Besztercei Gloria 00, Lénárdfalvi Comunal – Nagybányai Minaur 4-0, Kolozsvári CFR
II – Dési Unirea 0-3, Radnóti SK – Székelyudvarhelyi FC 0-3.
1. Lénárdfalva 18
2. Csíkszereda 18
3. Nagybánya 18
4. Sănătatea
18
5. CFR II
18
6. Barcarozsnyó 18
7. Torda
18
8. Avântul
18
9. Beszterce
18
10. Tasnád
18
11. Dés
18
12. Szászhermány18
13. Székelyudv. 18
14. MSE
18
15. Medgyes II 18
16. Radnót
18

14
12
10
10
9
9
8
7
6
5
4
5
4
4
3
2

Ranglista
1
4
6
4
6
3
4
6
4
6
7
4
4
3
2
0

3
2
2
4
3
6
6
5
8
7
7
9
10
11
13
16

54-17
47-12
32-13
29-16
35-22
20-19
26-24
23-22
23-27
29-34
27-29
24-27
18-28
17-44
20-39
12-63

43
40
36
34
33
30
28
27
22
21
19
19
16
15
11
6
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Európa-liga: A 119. percben szerzett góllal nyolc között a Prágai Slavia

Gyorsan ledolgozta hátrányát az Arsenal a labdarúgó-Európa-liga nyolcaddöntőjében: a londoni együttes már a nyitányon szerzett két gólt, így a 15. percben
továbbjutásra állt, majd a hajrához közeledve PierreEmerick Aubameyang második találatával növelte a
különbséget.
Az Eintracht Frankfurt a hazai gól nélküli döntetlen
után Milánóban harcolta ki a továbbjutást az Internazionaléval szemben. A találkozó egyetlen találatát
Luka Jovic a hatodik percben szerezte.

A Villarreal a Szentpéterváron aratott győzelmét követően otthon is győzött a Zenit ellen.
A Benfica a vendég Zágrábi Dinamo ellen előbb kiharcolta a ráadást, amelyben egyértelmű fölényben játszott, két gólt is szerzett.
A Prágai Slavia otthonában a Sevilla 2-2-t követően
a hosszabbításban is betalált, ezzel továbbjutásra állt,
ám a csehek két találattal fordítottak, és kivívták a
nyolc közé kerülést. A sorsdöntő gól a 119. percben
esett.

Eredményjelző

Labdarúgó-Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó mérkőzések:
* Prágai Slavia (cseh) – Sevilla (spanyol) 4-3 (1-1, 2-2, 3-3), hosszabbítás után. Továbbjutott: a Slavia,
6-5-ös összesítéssel.
Gólszerzők: Ngadeu-Ngadjui (15.), Soucek (47., 11-esből), van Buren (102.), Traore (119.), illetve
Ben Yedder (44., 11-esből), El Haddadi (54.), Vazquez (98.).
* Benfica (portugál) – Zágrábi Dinamo (horvát) 3-0 (0-0, 1-0, 3-0), hosszabbítás után. Továbbjutott:
Benfica, 3-1-s összesítéssel.
Gólszerzők: Jonas (71.), Ferro (94.), Grimaldo (105.).
* Arsenal (angol) – Rennes (francia) 3-0 (2-0). Továbbjutott: az Arsenal, 4-3-as összesítéssel.
Gólszerzők: Aubameyang (5., 72.), Maitland-Niles (15.).
* Internazionale (olasz) – Eintracht Frankfurt (német) 0-1 (0-1). Továbbjutott: a Frankfurt, 1-0-s öszszesítéssel.
Gólszerző: Jovic (6.).
* Villarreal (spanyol) – Zenit (orosz) 2-1 (1-0). Továbbjutott: a Villarreal, kettős győzelemmel, 5-2-es
összesítéssel.
Gólszerzők: Moreno (29.), Bacca (47.), illetve Ivanovic (91.).
* Salzburg (osztrák) – SSC Napoli (olasz) 3-1 (1-1). Továbbjutott: a Napoli, 4-3-as összesítéssel.
Gólszerzők: Dabbur (25.), Gulbrandsen (65.), Leitgeb (92.), illetve Milik (14.).
* Dinamo Kijev (ukrán) – Chelsea (angol) 0-5 (0-3). Továbbjutott: a Chelsea, kettős győzelemmel, 80-s összesítéssel.
Gólszerzők: Giroud (5., 33., 59.), Alonso (45+1.), Hudson-Odoi (78.).
* Krasznodar (orosz) – Valencia (spanyol) 1-1 (0-0). Továbbjutott: a Valencia, 3-2-es összesítéssel.
Gólszerzők: Szulejmanov (85.), illetve Guedes (93.).

Traorét ölelgetik a cseh csapat játékosai: a ráadás hajrájában elért találata továbbjutást ért.
Fotó: Sky

Arsenal – Napoli párharc az elődöntőért

Az angol Arsenal és az olasz Napoli párharca lesz a labdarúgó-Európa-liga negyeddöntőjének slágermérkőzése. A pénteki nyoni sorsoláson az is eldőlt, hogy az első mérkőzést Londonban rendezik.
Összekerült a versenyben maradt két spanyol együttes, a Villarreal
és a Valencia, míg az ötszörös első Sevillát kiejtő cseh Prágai Slavia a
Chelsea-vel találkozik.
Az első meccseket április 11-én, a visszavágókat egy héttel később
rendezik. A döntő május 29-én Bakuban lesz.
A negyeddöntő párosítása: Arsenal (angol) – SSC Napoli (olasz),
Villarreal CF (spanyol) – Valencia CF (spanyol), Benfica (portugál) –
Eintracht Frankfurt (német), Prágai Slavia (cseh) – Chelsea (angol).

A FIFA továbbra is támogatja, hogy 48
Sima ügyek a Bajnokok Ligájában:
negyeddöntős a Barcelona és a Liverpool is válogatott szerepeljen a 2022-es tornán

Negyeddöntőbe jutott a Barcelona és a Liverpool szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligájában,
miután a nyolcaddöntő visszavágóján előbbi otthon 5-1-re legyőzte a Lyont, utóbbi pedig a Bayern
München vendégeként nyert 3-1-re.
A müncheni összecsapást a Bayern kezdte jobban, de helyzetet nem tudott kidolgozni. Ezt követően kiegyenlítődött a mezőnyjáték, majd a 26. percben Sadio Mané villanásával a vendégek
szereztek vezetést. Magabiztosabbá vált a Liverpool, amelynek lendületét a 39. percben Joel
Matip öngólja törte meg. A szünet után nagy iramú játék zajlott a pályán, bár a vendégek – amikor
csak lehetett – igyekeztek lassítani a tempón. A 69. percben Virgil van Dijk szöglet után fejjel
talált be a hazaiak kapujába. A bajorok számára sietőssé vált a játék, de a kapkodást okosan használták ki a vendégek, akik Mané második góljával végleg eldöntötték a továbbjutást.
A játéknap másik találkozóján a Barcelona azonnal nekiesett a Lyonnak, az óriási hazai mezőnyfölény helyzetekben is megmutatkozott, így a katalánok 2-0-s előnnyel vonulhattak pihenőre.
Teljesen váratlanul szépített a Lyon az 58. percben – Lucas Tousart volt eredményes –, de a Barcelona tudott újítani, és újabb három góllal bebiztosította nyolc közé jutását.

Angol rangadó és Barcelona – Manchester United a negyeddöntőben

A Manchester City a Tottenhammel, míg az FC Barcelona a Manchester Uniteddel találkozik
a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A Nyonban rendezett pénteki sorsoláson így
eldőlt, hogy a négyből egy angol csapat biztosan ott lesz a négy között. A címvédő Real Madridot kiejtő Ajax a Juventusszal találkozik, a tavaly döntős Liverpool pedig a Portóval játszik.
Az első negyeddöntőket április 9-én és 10-én játsszák, míg a visszavágókra egy héttel később kerül sor. A döntőt június 1-jén Madridban rendezik.
A sorsolás alapján mindkét manchesteri csapat hazai pályán játszhatná a visszavágót, ám
az európai szövetség (UEFA) a helyi hatóságok kérésének eleget téve a United esetében felcserélte a pályaválasztói jogot, így Ole Gunnar Solskjaer együttese hazai pályán kezdi a negyeddöntőt. Az UEFA azzal indokolta döntését, hogy a Premier League legutóbbi,
2017-2018-as kiírásában a Manchester City előkelőbb helyen végzett (bajnok lett), mint városi
riválisa.
Pénteken kialakult az elődöntő párosítása is: eszerint a 3. negyeddöntő továbbjutója az első
párharc győztesével játszik, míg a negyedik összecsapás győztese a Liverpool – Porto találkozók nyertesével találkozik. A döntőt június 1-jén Madridban, az Atlético Madrid stadionjában játsszák.
A negyeddöntő párosítása: Ajax Amsterdam (holland) – Juventus (olasz) (1.), Liverpool FC
(angol) – FC Porto (portugál) (2.), Tottenham Hotspur (angol) – Manchester City (angol) (3.),
Manchester United (angol) – FC Barcelona (spanyol) (4.).
Az elődöntőben: a 3. negyeddöntő továbbjutója – az 1. negyeddöntő továbbjutója; a 4. negyeddöntő továbbjutója – a 2. negyeddöntő továbbjutója.

Eredményjelző

Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó mérkőzések:
* Bayern München (német) – FC Liverpool (angol) 1-3 (1-1). Továbbjutott: a Liverpool,
3-1-es összesítéssel.
Gólszerzők: Matip (39. – öngól), illetve Mané (26., 84.), van Dijk (69.).
* FC Barcelona (spanyol) – Olympique Lyon (francia) 5-1 (2-0). Továbbjutott: a Barcelona, 5-1-es összesítéssel.
Gólszerzők: Messi (18., 78. – az elsőt 11-esből), Coutinho (31.), Piqué (81.), O. Dembélé
(86.), illetve Tousart (58.).

Münchenben a Liverpool Sadio Mané villanásával szerzett vezetést. Fotó: AP

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tanácsa pénteken
jóváhagyta az együttműködést
Katarral annak érdekében, hogy
már a 2022-es világbajnokságon
is 48 válogatott szerepeljen.
A FIFA 2017 januárjában határozott arról, hogy a 2026-os világbajnokságtól kezdve 48
csapatosra bővíti az eddig 32-es
mezőnyt, majd Gianni Infantino
elnök tavaly október végén beszélt először annak lehetőségéről,
hogy erre már a 2022-es katari
tornán sor kerülhet.
A nemzetközi szövetség meg- A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke, Gianni Infantino tavaly
bízásából készült megvalósítha- október
végén beszélt először annak lehetőségéről, hogy a léttósági tanulmány szerint nincs számbővítés már a katari tornán megvalósulhat. Fotó: AP
akadálya, hogy már a következő
vb-t 48 válogatott részvételével
szintén lehet mérkőzéseket rendezni. Ez
rendezzék. A tanulmányban szerepel, a jelenlegi diplomáciai viszonyok miatt
hogy a 32-es formátum megváltoztatásá- minden bizonnyal Omán lehet. Az ügyben
nak jogi kockázatai alacsonyak, ezzel a végleges döntést júniusban, Párizsban
szemben 400 millió dollár pluszbevételre hozzák meg.
van kilátás.
A nemzetközi szövetség már korábban
A FIFA tanácsa pénteken Miamiban ki- bejelentette, hogy 2026-ban Kanada, az
mondta, hogy Katarnak szüksége van leg- Egyesült Államok és Mexikó közösen
alább egy környékbeli országra, ahol rendezheti meg a világbajnokságot.

Klubvilágbajnokság: létszámbővítés 2021-től

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) jóváhagyta, hogy 2021-től 24 csapatosra bővítsék a klubvilágbajnokságot – jelentette be pénteken Gianni Infantino,
a szervezet elnöke.
A FIFA tanácsa annak ellenére határozott így, hogy az európai élklubokat tömörítő szövetség (ECA) első embere, Andrea Agnelli az Infantinóhoz eljuttatott levélben úgy fogalmazott: „határozottan ellenezzük a klub-vb jelenlegi lebonyolításának
felülvizsgálatát, és kijelentjük, ha változtatnak rajta, az ECA-klubok nem fognak
részt venni a tornán”.
A szövetségnek jelenleg 232 európai együttes a tagja, közte az összes olyan nagy
csapat, amelynek reális esélye van a klubvilágbajnokságon való részvétel kiharcolására.
A klub-vb 2005-ben váltotta fel a klubvilágkupát, amelyen kizárólag Európa és
Dél-Amerika legjobb együttese csapott össze. A klubvilágbajnokságon a hat kontinens legrangosabb klubsorozatának győztese, valamint a házigazda szerepel.

Copa America: Jövőre Argentína és Kolumbia a házigazda

A korábbi tervekkel ellentétben nem lesz közös amerikai labdarúgó kontinenstorna, hanem 2020-ban is Copa Americát rendeznek a déli országoknak, s erre Argentínában és Kolumbiában kerül sor.
A Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) tanácsa Miamiban ülésezett, s visszautasította az Egyesült Államok ajánlatát a 2020-as viadal megrendezésére, ezen a CONCACAF zóna csapatai is részt vettek volna.
A testület úgy döntött, hogy a hagyományoknak megfelelő tornát szervez, elfogadta Argentína és Kolumbia közös pályázatát a rendezésre. A CONCACAF visszautasítása ellenére a tervek szerint az elmúlt időszakhoz hasonlóan meghívják többek
között Mexikó és az Egyesült Államok csapatát is.
A Copa America jövőre 16 csapatos lesz, mindkét országban sor kerül majd egyegy elődöntőre, a finálét pedig Argentínában rendezik.
Az idei Copa Americának Brazília lesz a házigazdája június 14. és július 7. között.
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Néhány másodpercre a meglepetéstől

Bálint Zsombor

Nagyot küzdött a teremlabdarúgó-Románia-kupa elődöntőjében
a Marosvásárhelyi CSM teremlabdarúgó-csapata a bajnoki ezüstérmes és jelenleg is második helyen
álló Galaci United ellen. A biztos áldozatnak tekintett marosvásárhelyiek néhány másodperccel a vége
előtt még a hosszabbításban bíztak,
amikor a City’us volt játékosa,
Ignat berúgta az ellenfél győztes
gólját.
Egyáltalán nem volt akkora különbség a két alakulat között, mint
amit a papírforma mutatott. Tény,
hogy a galaciak többet birtokolták a
labdát, és Cătinean kapuja is többet
forgott veszélyben, így a győzelmük akár megérdemeltnek is mondható, Lucian Nicuşan tanítványai
azonban sok mozgással zárták a
szögeket, és amikor csak lehetőség
nyílt rá, veszélyeztették Wellington
kapuját. Már az ellenfél térfelének
felső felén kitámadták, így Galacnak minden labdafelhozatallal meg
kellett küzdenie. Amikor pedig a Másfél perccel a vége előtt egyenlítő gólt ünnepelhettek a marosvásárhelyi teremfocisták
Duna-partiak túljutottak a védő- a Románia-kupa elődöntőjében. Fotó: Nagy Tibor (archív)
A kapott gól nem vette el a ma- Ugyanakkor a játékvezetők könykön, akkor Cătinean avatkozott
közbe, egyetlen kivétellel: a 13. rosvásárhelyiek kedvét, türelemmel nyedén fújták be a szabálytalansápercben Lascu lövését nem tudta várták, hogy esetleg hibázik az el- gokat a CSM ellen, így a 35.
lenfél, ez azonban nem történt meg. percben Galac kisbüntetőt is lőhehárítani.

tett, de Lascu labdája elakadt Cătineanban. Fordítva ugyanakkor négy
szabálytalanság után semmit nem
büntettek a bírók, pedig lett volna
ok arra, hogy a marosvásárhelyi
csapat is hozzájusson egy kisbüntetőhöz.
Az utolsó öt percben Iszlai öltötte
magára a kapusmezt, és öt fővel rohamozott a CSM az egyenlítésért.
Ez pedig másfél perccel a vége előtt
be is következett, amikor a jobbszélen „megbúvó” vészkapus a két
védő között érkező hosszú labdát
kapásból a léc alá küldte.
Karnyújtásnyira került a 2. ligás
csapat ahhoz, hogy a négy brazillal,

Megállíthatatlanul robog a CSM

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó-Románia-kupa, elődöntő: Galaci United – Marosvásárhelyi CSM 2-1 (1-0)
Călăraşi, Ion C. Neagu Sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Bogdan
Hanceariuc (Jászvásár), Marian Ivănescu (Bukarest). Tartalék:
Liviu Chiţă (Piteşti). Ellenőr: Gabriel Gherman (Bukarest), Bogdan
Sorescu (Piteşti).
Gólszerzők: Lascu (13.), Ignat (40.), illetve Iszlai (39.).
Sárga lap: Szabó, Szőcs.
United: Wellington – Crăciun, Cojoc, Cireş, Tudose (Ignat, Lascu,
Burdujel, Edilson, Petică, Araujo, Stoica, Moreira).
CSM: Cătinean – Iszlai, Szőcs, Aramă, Szabó (Nagy, Ţipău, Crişan, Küsmödi, Boroş).

Bottas győzött a Forma–1 első idei futamán
Bottas előnye tíz kör után már több
mint három másodperc volt az élen Hamiltonnal szemben, a harmadik helyen
haladó Vettelt pedig több mint hat másodperccel előzte meg.
Carlos Sainz Jr., a McLaren spanyol
pilótája volt az első kieső, mivel a 11.
körben lángra kapott az autója. Perceken
belül elkezdődtek a kerékcserék, a címvédő a 16. körben állt ki, csapattársa viszont kivárt, tovább növelte a
különbséget, majd a 24. körben új abroncsokat kapott, és jelentős előnnyel tért
vissza Hamiltonhoz képest, amit a folytatásban gyarapítani is tudott.
A 31. körben Verstappen megelőzte
Vettelt, egy ideig a címvédőt is kitartóan
üldözte, de amikor elrontott egy kanyart,

elveszítette esélyét az újabb előzésre. Az
utolsó bő negyedórában már csak az
okozott izgalmat, hogy ki teljesíti a leggyorsabb kört, és ki kapja az új szabályok szerint járó pluszpontot, végül ez is
Bottasnak sikerült.
Az idény három újonca közül a brit
Lando Norris (McLaren) a 12., a thaiföldi Alexander Albon (Toro Rosso) a
14. és a szintén brit George Russell (Williams) a 16. helyen végzett. Utóbbi márkatársa,
a
2011
februárjában
elszenvedett súlyos ralibalesete után
visszatérő lengyel Robert Kubica az
utolsó, 17. helyen zárt, három kör hátránnyal.
A világbajnokság két hét múlva Bahreinban folytatódik.

Meghalt a Forma–1
versenyigazgatója
Három nappal a Forma–1-es világbajnoki sorozat idei rajtja előtt elhunyt
Charlie Whiting, a vb versenyigazgatója.
A Nemzetközi Automobil Szövetség
(FIA) tájékoztatása szerint a brit szakember Melbourne-ben, a hétvégi Ausztrál Nagydíj helyszínén veszítette életét
tüdőembóliában. A 66 éves Whiting
1988-ban került a FIA-hoz, s 1997 óta
látta el a versenyigazgatói feladatokat a
Forma–1-ben.

két volt City’us-os bajnok veteránnal felálló bajnokjelölt elleni mecscset hosszabbításra hozza, azonban
egyetlen apró figyelmetlenség a vereséget jelentette. Egy szöglet után
Ignat lapos lövése még éppen befért
Cătinean és a kapufa töve közé. 30
másodperc volt még hátra a meccsből, Iszlai újra magára kapta a kapusmezt, azonban már nem volt idő
az újításra.
A CSM számára most már a 2.
liga megnyerése marad az idei cél.
Ennek keretében vasárnap Gyergyószárhegyre látogat, a Gyergyószentmiklósi
Inter
elleni
bajnokira.

Eredményjelző
A teremlabdarúgó-Románia-kupa elődöntőjében a következő
eredmények születtek: Galaci United – Marosvásárhelyi CSM 2-1,
Dévai Autobergamo – Dunărea Călăraşi 2-5. A döntőt lapzárta után
játszották.

Noha csak a második tavaszi fordulónál tartunk, már most kitűzésével megalakított Nyárádtői Unirea már csak döntetlent
nyugodt lélekkel kijelenthetjük, megállíthatatlanul robog a 3. tudott elérni hazai pályán a Marosvásárhelyi Atletickel.
ligás feljutásért szervezett osztályozó felé a Marosvásárhelyi
A hagyományosan élmezőnybe tartozó Marosludas részben
CSM labdarúgócsapata, amely ezúttal idegenben aratott sima még tartja az iramot, de az ősszel hazai pályán kapott ki a
győzelmet a 4. helyezett Marosoroszfalu ellen, és úgy tűnik,
a bajnoki idény végéig nem szándékozik elrontani hibátlan CSM-től, a tavaszi idényben pedig a Sziget utcában játszik a
mérlegét. Volt élvonalbeli játékosokkal teletűzdelt kerete ma- marosvásárhelyi klub ellen. (bálint)
gasan a mezőny fölé emelkedik, amit nem csak az
Ranglista
bizonyít, hogy 15-ből 15 meccset nyert, hanem a
1.
Marosv.
CSM
15
15
0
0
94-9
45
+85-ös gólkülönbsége is.
2.
Marosludas
15
13
1
1
60-16
40
A riválisok is beletörődtek, úgy tűnik, hogy ebben
3. Unirea
15
11
3
1
78-21 36
az évben nincs esélyük, ezt jelzi, hogy a feljutás cél- 4. Szováta
15
7
3
5
29-28 24
5. Marosoroszfalu 15
7
2
6
47-33 23
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6. Ákosfalva
15
6
3
6
25-38 21
A 4. ligás labdarúgó-bajnokság elitcsoport7. Atletic
15
5
5
5
39-37 20
jának 15. fordulójában a következő eredmé8. Kutyfalva
15
5
3
7
33-50 18
nyek születtek: Dános – Ákosfalva 3-4,
9. Segesvár
15
5
2
8
37-40 17
Segesvári CSM – Marosludas 1-2, Kutyfalva –
10. Náznánfalva 15
5
2
8
30-40 17
Nyárádtői Viitorul 1-2, Náznánfalva-Maros11. Nyárádszereda 15
4
3
8
27-31 15
szentkirály – Nagysármás 3-1, Nyárádtői Uni12. Viitorul
15
4
0
11
27-66 12
rea – Marosvásárhelyi Atletic 3-3, Szováta –
13. Nagysármás 15
3
3
9
23-65 12
Nyárádszereda 1-6, Marosoroszfalu – Maros14. Dános
15
0
0
15
10-85 0
vásárhelyi CSM 1-5.

A Mercedes finn versenyzője, Valtteri
Bottas nyerte az idénynyitó Forma–1-es
Ausztrál Nagydíjat vasárnap Melbourneben, megelőzve csapattársát, a címvédő
brit Lewis Hamiltont.
Az ötszörös világbajnok mögött Max
Verstappen, a Red Bull holland pilótája
lett a harmadik, a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német
versenyzője pedig a negyedik. A 29 éves
Bottasnak – aki az előző szezonban egyszer sem tudott nyerni – ez volt pályafutása negyedik futamgyőzelme és 31.
dobogós helyezése.
A futam előtt a csapatok és a nézők
egyperces gyászszünettel emlékeztek
Charlie Whitingra, a világbajnoki sorozat versenyigazgatójára, aki csütörtökön,
66 éves korában tüdőembóliában hunyt
el Melbourne-ben (lásd keretes anyagunkat).
Az első helyről induló Hamiltont csapattársa rögtön a rajt után megelőzte. A
mezőny egyetlen ausztrál versenyzője,
Daniel Ricciardo ugyanekkor komoly
hátrányba került, mert kiszorult az aszfaltcsíkról, és a füvön leszakadt az első
légterelő szárnya, ezért orrkúpot kellett
cserélni a Renault-ján. Végül a 31. körben fel kellett adnia a futamot.
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Fotó: AP

Király Gábort kiállították,
vesztett a Haladás
a Ferencváros otthonában

A listavezető Ferencváros 2-0-ra nyert a sereghajtó Haladás ellen a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 25. fordulójában. A Haladás két győztes bajnoki után kapott ki,
míg a Ferencváros javított a Vidi FC-től szerdán elszenvedett hazai kupavereség után.
Az első negyedórában a Ferencváros lépett fel támadóbban, de gólhelyzetet nem tudott kialakítani. A 25.
percben Bamgboye hagyta ki a mérkőzés első nagy lehetőségét, majd két percre rá Varga Roland bal alsó sarokba tartó büntetőjét védte ki Király Gábor. Az első
félidő ráadásában Lanzafame ugyan gólt szerzett, de a
játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot.
A fordulás után a Ferencváros egyre nagyobb mezőnyfölényben játszott, de hol Király akadályozta meg a hazai
gólszerzést, hol a befejezésbe csúszott hiba. A 70. percben Lovrencsics Gergő 20 méteres, megpattanó lövése
végül utat talált a szombathelyiek hálójába, a gól után
hevesen reklamáló Király pedig egymás után két sárga
lapot kapott, így csapata emberhátrányba került. A hajrában Sigér is gólt szerzett – a Haladás csak kapufáig jutott –, így a ferencvárosi együttes nyert, és
pályaválasztóként immár 33 találkozó óta nem kapott ki
a bajnokságban.
Eredményjelző
* labdarúgó NB I, 25. forduló: Puskás Akadémia
– MTK 3-2, Ferencváros – Szombathelyi Haladás 20, Újpest – Kisvárda 1-0, Budapest Honvéd – Paks
3-0, Vidi – Mezőkövesd 1-0, Debreceni VSC – Diósgyőr 1-0.
* Magyar Kupa, negyeddöntő, első mérkőzések
(visszavágó április 3-án): Ferencváros – Vidi 1-2,
Puskás Akadémia – Soroksár 1-1, Budaörs – Budapest Honvéd 1-2, Debreceni VSC – Mezőkövesd
1-0.
1. Ferencváros 25
2. Vidi
25
3. Újpest
25
4. Debrecen
25
5. Honvéd
25
6. Mezőkövesd 25
7. MTK
25
8. Paks
25
9. Puskás A.
25
10. Diósgyőr
25
11. Kisvárda
25
12. Szombathely 25

Ranglista
17 4 4
14 5 6
10 10 5
11 7 7
11 6 8
8 8 9
9 4 12
7 10 8
9 3 13
7 6 12
6 7 12
4 4 17

55-19
40-25
31-18
30-27
31-24
34-32
36-40
29-35
30-34
24-45
24-41
21-45

55
47
40
40
39
32
31
31
30
27
25
16
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Fogyasztóvédelmi világnap

Főként a szolgáltatókra panaszkodnak

A fogyasztóvédelemhez érkező panaszok nagy része
(több mint hetven százaléka)
az egyes szolgáltatókra vonatkozik, ugyanakkor sokan
jeleznek a lakosság körében
egyre népszerűbb online vásárlás során tapasztalt rendellenességeket is – fejtette
ki
lapunk
érdeklődésére
dr. Csomóss Miklós, a Maros Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal
felügyelője, akivel a március
15-i fogyasztóvédelmi világnap alkalmával beszélgettünk.

Menyhárt Borbála

Az utóbbi években a legtöbb lakossági panasz a különböző szolgáltatásokra (többek között a
telefon-, kábeltévé-, áram-, gáz-, internetszolgáltató) vonatkozik, és
több mint hetven százalékuk megalapozott – jelentette ki a felügyelő.
Sokan fordulnak a fogyasztóvé-

delmi hivatalhoz például amiatt,
hogy ha a szerződés lejárta előtt le
szeretnék mondani a telefonbérletet, akkor a szolgáltató kifizettet
velük egy bizonyos összeget, például a szerződéskötéskor ingyen
kapott telefonkészülék értékét. A
felügyelő rámutatott, a szerződésben általában szerepelnek ezek a
feltételek, csak a legtöbben nem
olvassák el figyelmesen. Ha így
van, akkor nem is tudnak segíteni.
Ha ellenben valaki azért mondja le
idő előtt a szerződést, mivel nem
megfelelő a szolgáltatás, akkor már
fel tudnak lépni a fogyasztó érdekében.
14 napon belül visszaküldhető az
online rendelt termék
Az internetes vásárlás kapcsán is
gyakran tesznek panaszt a fogyasztóvédelmi hivatalnál. Fontos lenne,
hogy mielőtt bármit is rendelünk,
olvassuk el az apró betűs részt,
hogy például mi az eljárás, ha a terméket vissza kell küldeni, kinek

Fotó: Nagy Tibor

kell fizetnie az ezzel járó költségeket. Az online vásárlás terén a törvénykezés
kedvezőbb
a
fogyasztókra nézve, ugyanis nincs
lehetőségük élőben megnézni, kipróbálni a terméket, amiért fizetnek. A törvény értelmében online
vásárlás esetén 14 napon belül viszsza lehet küldeni a terméket, anélkül, hogy a vásárló meg kellene
indokolja, miért teszi. Bolti vásárlás
esetén kizárólag akkor cserélik ki az
árut, ha az hibás, vagy nem rendeltetésszerűen működik, az online vásároltat viszont abban az esetben is
vissza lehet küldeni, ha a vevőnek
egyszerűen nem tetszik, vagy időközben esetleg talált olyant, ami
jobban megfelel az elvárásainak. A
forgalmazónak 14 nap áll a rendelkezésére, hogy visszajuttassa a
pénzt a vásárlónak.
A felügyelő szerint gyakran
merül fel a kérdés, hogy ki fizeti a
visszaküldéssel járó költségeket. A
honlapon, ahol rendelünk, fel kell

legyen tüntetve, hogy bizonyos
esetekben kit terhel a visszaküldési költség. Ha az áru hibás, nem
megfelelő, akkor ez az eladóra
hárul.
Az online vásárlás esetében az is
előfordul, hogy a kézbe kapott termék nem ugyanolyan, mint amit a
képernyő előtt ülve kiválasztottunk,
de az is, hogy megsérülve kerül a
vásárlóhoz. Ilyenkor elég nehéz kideríteni, hogy végső soron hol is
rongálódott meg, úgy küldték-e el,
esetleg a futárszolgálatnál sérült
meg. Ezért a szakember azt ajánlja,
bontsuk ki a terméket még a futárszolgálat képviselőjének a jelenlétében, hogy meggyőződjünk róla,
ép-e. Ha sérült, akkor át se vegyük,
mivel nagyon nehezen lehet bebizonyítani, hogy hol történt a hiba, általában a forgalmazó hárít, a szállító
szintén. Dr. Csomóss Miklós hozzátette, a futárszolgálatokra is sok a
panasz, elsősorban azt kifogásolják
az ügyfelek, hogy nem tartják be a
határidőket, főként a nagy leárazások időszakában. Mint mondta, a
fogyasztóvédők meg tudják bírságolni ugyan a céget, ha késve szállítja ki a rendelt terméket, de azt
attól még az ügyfél nem kapja meg
hamarabb. Sőt, gyakori, hogy mire
a fogyasztóvédők eljutnak a szállítócéghez, addig már át is vette a
termékét a vásárló. Jó tudni, hogy
amennyiben nem szállítják ki a
rendelt árut a megjelölt időpontig,
a vásárló utólag nem köteles átvenni.
Bár törvény írja elő, hogy ha a
jótállási időszak alatt a vásárló viszsza kell vigye a boltba, vagy online
vásárlás esetén vissza kell küldje az
időközben meghibásodott terméket,
nem köteles felmutatni az eredeti
csomagolást, mégis akadnak boltok,
ahol közlik, hogy a számla mellett a
csomagolást is meg kell őrizni. Dr.
Csomóss Miklós kifejtette: ha a vásárló nem őrizte meg az eredeti csomagolást, a forgalmazó akkor is
köteles visszavenni a terméket, viszont saját érdekünkben, főként online
vásárlás esetén, ajánlott megőrizni és
abban visszaküldeni, hogy útközben
ne sérüljön meg.
Kevés az élelmiszerekre vonatkozó
panasz
Az utóbbi időben igen ritka a panasz az élelmiszerek minőségére,

Tanulás, munka, szerencse – csak ennyi kell a sikeres és boldog élethez
Vass Orsolya

„Sehol sem vagyok annyira hasznos, mint itthon” – ezzel a mondattal fogalmazta meg a Dinamit
konferencia örökös üzenetét Takács
Kató Kata jogász, aki meghívott
előadóként lépett színpadra március 9-én a Kultúrpalotában. Harmadik alkalommal szervezte meg a
Dinamit sikerkonferenciát a MIT –
Magyar Ifjúsági Tanács, ezúttal 12
előadóval és három extraprodukcióval várták a fiatalokat Marosvásárhelyre
a
szervezők.
A
célközönség a középiskolás és
egyetemista korosztály volt, de ezúttal is színes volt az odalátogatók
sora, hiszen kisgyerekes családok
és nagyszülők is helyet foglaltak a
közönségben a sok kíváncsi pályaválasztó között.
Összesen 310 résztvevő látogatott el a Dinamit-előadásokra, és a
nap végén számos jó tanáccsal térhettek haza. Minden előadó próbált
megfogalmazni néhány motiváló
útravalót a sikeres és boldog élet eléréséhez. Két dolog azonban mindenikük tanácsai között ott volt,
mégpedig a gondolat, hogy rengeteget kell tanulni és dolgozni azért,
hogy elérjük céljainkat, de mindvégig szeretni kell, amit csinálunk,

Tanulságos volt a 3. Dinamit sikerkonferencia

mert csak az tehet boldoggá bennünket.
A 12 előadás között szórakoztató,
lazító programok is helyet kaptak.
Elsőként Domschy Mercédesz és
Péntek Attila zenei összeállítását
hallhatták a résztvevők, majd az
ebédszünet után György Botond
stand up előadása nevettette és az
utolsó szünetről Fekete Hunor citerajamje csalogatta vissza a terembe
a nagyérdeműt.
Az előadók mind más területen
dolgoznak, és másképp látják a
siker titkát, másképp fogalmazták
meg az életük mozgatórugóját.
Többek szerint szó sincs titokról,
hanem tanulásról és munkáról szól
minden elért eredmény, mások szerint igenis létezik sült galamb, és
beszállhat a szádba, ha jókor jó helyen várod. Ebből is tanulságként
vonhatták le a fiatalok azt, hogy
nincs egy jól kitalált módszer arra,
hogy hogyan érjük el céljainkat, a
fontos, hogy mindig legyen rövid és
hosszabb távra is egy-egy pont, ami
felé haladni akarunk, de engedjünk
és nyissunk az új lehetőségek felé
is. Legyünk türelmesek magunkkal,
és adjuk meg az időt a tapasztalatgyűjtésre, legyen szó bármilyen
szakmáról vagy az élet bármely területéről.

A tervek szerint jövőre is lesz
Dinamit, melyre már most elkezdődött a lehetséges előadók felkutatása. Erdélyben dolgozó és élő,
valamiben kiemelkedő magyar fi-

A szervezők

atalokat keresnek és várnak javaslatokat a MIT – Magyar Ifjúsági
Tanács elérhetőségeire vagy a DINAMIT Facebook-oldalra.
A konferencia szervezői a Ma-

ellenőrzéseik során alig találnak
romlott vagy lejárt szavatosságú
terméket – mondta a felügyelő.
Hozzátette: elsősorban amiatt fordulnak hozzájuk a vásárlók, hogy a
polcra kifüggesztett ár nem egyezik
a pénztárnál leszámlázott összeggel. Az összecsomagolt termékeket
tartalmazó promóciók esetében
minden esetben kell legyen az üzletben darabra is az adott áruból,
hogy bizonyítani lehessen, valóban
van kedvezmény.
Aláírt szerződést nem áll
módjukban semmissé nyilvánítani
Az utóbbi időben több idős
ember is jelezte, hogy a piacon
újonnan megjelent szolgáltatók
képviselői kopogtattak be hozzájuk, és rendkívül előnyös feltételeket
ajánlottak,
amennyiben
szerződést kötnek velük. Akadtak,
akik beadták a derekukat, viszont
utólag rájöttek, hogy mégsem szeretnének szolgáltatót váltani. Segíthet-e
ilyen
esetben
a
fogyasztóvédelem? – tettük fel a
kérdést a felügyelőnek. Csomóss
Miklós rámutatott, ha az illető aláírta a szerződést, nincs mit tenni, a
hivatalnak nem áll módjában két fél
között egy szerződést semmissé
nyilvánítani. Ha önkényes kitételek
szerepelnek benne, akkor a törvényszék hatáskörébe tartozik döntést
hozni
a
szerződés
felbontásáról. A szakember hozzátette, a szolgáltatóknál általában
van egy bizonyos időszak, például
24 vagy 48 óra, ez idő alatt az
érintett lemondhatja az aláírt szerződést.
Magánszemélyeket érintő
kérdésekben tudnak eljárni
Rendszeresen
felháborodást
okoz a tömbházlakók körében,
hogy az ivóvíz-szolgáltató néhány
adós miatt azoktól is megvonja a
szolgáltatást, akik napirenden vannak a számláik törlesztésével.
Ennek kapcsán dr. Csomóss Miklós
hangsúlyozta: – Mi kizárólag magánszemélyeket érintő panaszok
esetén tudunk eljárni, a szerződésben egyik fél magánszemély kell legyen. Lakótársulásokkal nem
foglalkozunk, csak abban az esetben tudunk segíteni, ha a magánszemélynek egyéni szerződése van –
válaszolta a felügyelő.

gyar Ifjúsági Tanács – MIT és tagszervezetei voltak, támogatói a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a Nemzetstratégiai Kutatóintézet.
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Kedden írt alá Csíkfalva és Hódmezővásárhely

Testvériskolai kapcsolat született

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

JÓKÍVÁNSÁG

Balogh Tünde és Juhászné Wolf Edit igazgatók kedden írták alá a két iskola közötti megállapodást
Fotó: Gligor Róbert László

Múlt héten kedden a csíkfalvi
iskolába érkezett egy hódmezővásárhelyi
tanintézmény küldöttsége. A látogatás nem csupán protokolláris jellegű volt: bár az
anyaországiak először jöttek, a két intézmény máris
megállapodást írt alá.

Gligor Róbert László

Negyvenöt diák és öt felnőtt érkezett kedden délután a csíkfalvi
iskolába a Határtalanul program
keretében. Balogh Tünde igazgató
a csíkfalvi intézményt mutatta be
a vendégeknek, a vendégek a sajátjukat, a Szent József Kertvárosi
Katolikus Általános Iskolát, majd
mindkét fél rövid énekes irodalmi
műsort adott elő a küszöbön álló
nemzeti ünnep kapcsán. Ugyanakkor a vendégek díjaztak három
csíkfalvi diákcsoportot – a legjobbnak bizonyult Napfényvitézeket, továbbá az Ökomanókat és a
Természetbarátokat –, akik az elmúlt időszakban sikeresen szerepeltek egy, a hódmezővásárhelyiek
által meghirdetett környezetvédelmi versenyen, majd a vendég
diákok nyújtottak át ajándékokat
nyárádmenti társaiknak.
Tartalmas lehetőség
A hódmezővásárhelyi iskola
évek óta sikeresen pályázik a magyar kormány Határtalanul programjában, és igyekeznek olyan
útvonalakat tervezni, amelyek
során a diákok az erdélyi magyarok életével is megismerkedhetnek, de kapcsolatokat is építenek –
mondta el elöljáróban a Népújságnak Juhászné Wolf Edit igazgató.
Nagy örömükre egy verseny keretében összeismerkedett a két iskola, és ebből egy év leforgása
alatt létrejöhetett a mostani személyes találkozás, amely a Határtalanul programban számukra egy
mérföldkő: testvériskolai nyilatkozatot is aláírhattak. A két iskola nevelésében és oktatásában olyan
közös pontok vannak, amelyekre
építeni lehet, és amely alkalmat ad
arra, hogy egymástól tanuljanak,
hiszen a több száz kilométer távolság ellenére is hasonlóak a hagyományaik. A hódmezővásárhelyi
iskola nem önkormányzati, hanem
egyházmegyei intézmény, de azért
jó látni azt a keresztény magatartást, amely kiteljesedhet a két iskola között – fejtette ki az
igazgató, aki örült a vendéglátók
közvetlenségének, szeretetének,
odafigyelésének, és ezt viszonozni
is szeretné már március végén,
amikor egy csíkfalvi csoportot várnak viszontlátogatásra.
Az anyaországi intézmény már
próbálkozott előzőleg egy testvériskolai kapcsolattal, amely azonban nem volt hosszú életű. Tavaly
egy testvérvárosi utazás során a
német Ulm egyik iskolájával is
kezdeményeztek kapcsolatot, de
szerettek volna egy erdélyi szálat
is. A múlt hétfőn elindult csapat
első nap a tordai sóhátságot és a

bányát látogatta meg, majd a gyönyörű Torockót zárta szívébe, másnap Kolozsvárra, Csíkfalvára és
Szovátára utazott, majd a zeteváraljai szállásukról csillagtúrákat
terveztek: harmadik napon a Madarasi Hargitára utaztak hócsatázni
a hómentes alföldhöz szokott hetedikes diákok, délután a csíksomlyói kegytemplomhoz utaztak,
egyrészt hálát adni, amiért itt lehetnek, másrészt, hogy a böjti időszakban a gyerekek is érezhessék az
istenközelséget és a lelki tisztulást.
A Gyilkos-tó meglátogatása után a
negyedik napon Korondot, Farkaslakát és Szejkefürdőt vették célba,
majd március 15-én hazafelé utazva
Szentegyházán, Segesváron és Vajdahunyadon álltak meg sétálni és
verssel, énekkel emlékezni a nemzeti ünnep kapcsán. Közel 1700 kilométert tettek meg az öt nap alatt,
s bár fárasztó, igyekeztek sűrű, tartalmas programot szervezni, ha már
ilyen lehetőséget kaptak a magyar
államtól, hogy a diákok értékekkel
gazdagodva térhessenek haza –
részletezte az igazgató.
Együtt tanulni, dolgozni, nyerni
A kapcsolatot az anyaországi fél
részéről Hézső Magdolna igazgatóhelyettes alakította. Lapunknak
elmondta: nagy örömükre A rigó
énekeljen című versenyen ismerkedtek meg a csíkfalviakkal, és kialakult közöttük egy kötődés,
barátság, ami szép együttműködést
indított el. Március 28-29-én egy
csíkfalvi csoportot látnak vendégül
Hódmezővásárhelyen. Az iskola tíz
éve szervezi az Édes hazám, Magyarország című honismereti vetélkedőt, és ezt idén kiterjesztették
Erdélyre is, így a két intézmény diákjai közösen tanulhatnak, készülhetnek és dolgozhatnak majd. Ez
alkalomból képzőművészek alkotóházat is felállítanak az iskolában,
hogy a diákok megélhessék az alkotás örömét is.
Az elmúlt időszakban a csíkfalviak már bekapcsolódtak a magyarországi iskola egy másik,
környezetvédelmi
versenyébe,
amelyben az újrahasznosításról tanultak, majd három nyárádmenti
csapat küldött be újrahasznosítható
anyagokból készült pályamunkát,
így most átadhatták az ügyeskedő
gyerekeknek a verseny során megszerzett díjakat is.
Gyümölcsöző kapcsolatot remélnek
A kapcsolat csíkfalvi kezdeményezője, Antal Ilka tanárnő fontosnak tartotta azt, hogy külföldi
kapcsolataik élők legyenek, a diákok
találkozzanak, ismerkedjenek.
Mivel a két iskolának hasonló értékrendje, elvei vannak, remélhetőleg jól fogják érezni magukat
egymással a két fél diákjai, és sok
közös tevékenységre kerülhet sor,
amiből mindenki nyerhet – közölte
lapunkkal Balogh Tünde igazgatónő. A csíkfalviaknak az anyaországi Kakasddal is van – még
egyelőre nem hivatalos – testvériskolai kapcsolata, de már sok közös
tevékenységük volt, és mindezt
velük is folytatni szeretnék.

GYÖRFI GYÖRGYNEK
77. születésnapja alkalmából kívánunk minden jót,
erőt, egészséget, szeretetet! Felesége, Dóra, lányai
és azok családja.
Valamint az 54. házassági
évfordulónk
alkalmával
kívánom, hogy még sok
évet tölthessünk együtt.
Egyúttal köszöntöm unokámat, KINGÁT, lányaimat,
ÉVÁT és ERIKÁT. Születésnapjuk alkalmából kívánok nekik minden jót.
Éljetek sokáig!
Puszil benneteket az egész
család és a dédunoka,
Milán. (8/1612-I)

ADÁSVÉTEL
BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396107. (4/1718-I)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578568. (1762)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707713. (1762)
ELADÓ kripta a marosszentgyörgyi
új temetőben. Tel. 00-36-30-2356137. (mp.-I)
GYERTYÁNFA és akácfa eladó. Tel.
0746-981-288. (sz.-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/1722)
VÁLLALUNK tetőjavítást, csatornatakarítást, festést és bádogosmunkát. Tel. 0743-799-833. (11/1707-I)
ÁCS-TETŐFEDŐ,
bádogosmunka,
tetőfelújítás, javítás, cserépforgatás, új
tető
Lindab-lemezzel,
bármilyen
munkálatok. Tel. 0740-651-354. (1740)
TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja
bádogtető készítését, szerelését és
javítását, csatorna készítését és
szerelését
különféle
anyagokból,
cserépátforgatást. Tel. 0743-903-910,
0756-525-549. (1749)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajavítást, kéményjavítást, hőszigetelést,
festést, manzárdkészítést. Tel. 0759467-356. (4/1660-I)
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TŰZIFA és FELDOLGOZHATÓ FA ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL foglalkozik
a MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL.
Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek térségében,
útszélen ajánljuk: Mezőbergenye, Marossárpatak, Erdőszengyel, Székelykál,
Székes, Marosvásárhely, Szentháromság, Szentgerice, Fintaháza.
Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális mennyiség – a fafajtától függően – kemény lombos: 146,90 lej/erdei köbméter, illetve lágy lombos:
117,53 lej/erdei köbméter árban kapható. Az árak a héát tartalmazzák. Az erdészet elérhetőségei: 0732-810-075, 0745-100-003, illetve 0744-500-773. (63416)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1765)
IDŐS hölgy mellé gondozónőt keresünk. Tel. 0722-171-194. (1753-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
március 18-án a mezőcsávási id.
ORBÁN JÁNOSRA halálának 25.
évfordulóján. Emlékét őrzi négy
gyermeke, menye, veje, kilenc
unokája és azok családja. (1741)

Kegyelettel
emlékezünk
a
szeretett
mamára,
FORRÓ
JULIANNÁRA halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(1779-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
17-én édesanyánkra, KOVÁCS
ROZÁLIÁRA szül. Brezsa halálának 10. évfordulóján. Örökké emlékezni fogunk reád! Fiai, Öcsi és
Józsi családjukkal. (1780)

Kit őriz a szívem, nem hal meg
soha, kit lelkemben érzek, nem
hagy el soha. Nem múlik el nap
most sem nélküled, szívemben
ott van a te helyed.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezem drága jó feleségemre, NAGY ILONÁRA (Ica), aki
március 17-én 13 éve itthagyott.
Nyugodjál békében! Férjed,
Gábor. (1782)

Kegyelettel emlékezünk a makfalvi
születésű
MOLNÁR
DÁNIELRE halálának 30. évfordulóján. Emlékét őrzik szerettei.
(1787-I)

Az évek múlnak, de akit szeretünk, arra könnyes szemmel emlékezünk. Lelked már messze jár,
de a mi szívünk még mindig fáj.
Az élet kegyetlen és mostoha,
szeretni megtanít, de feledni
soha.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a holtmarosi születésu CSATLÓS IRMUSRA, aki
március 18-án egy éve itthagyott
minket örökre. Emlékét őrzi férje,
fia, lánya, veje és három unokája.
Emléke szívünkben él! (1790-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ – Igényeljen ezen a héten kanapétisztítást, és jutalmul FÉLÁRON mossuk ki szőnyegeit. További információért
hívjon
bizalommal
a
0799-998-899-es
telefonszámon. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama,
dédnagymama,
rokon, sógornő, jó barát és
szomszéd,
ONODI MARGIT
(Mancika)
a divatház volt dolgozója
életének 74. évében, március 15én, rövid szenvedés után elhunyt. Drága halottunk temetése
március 18-án, hétfőn 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temető cinterméből. Példamutató
emlékét
örökre
szívünkben hordozzuk. Nyugodj
békében!
A gyászoló család. (sz.-I)
Kimondhatatlan fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és
szerették
drága
édesanyámat,
ONODI MARGITOT
hogy 2019. március 15-én rövid
betegség után örökre itthagyott
minket. Végső nyughelyére március 18-án, hétfőn 14 órakor helyezzük
a
marosvásárhelyi
református temetőbe.
„Számomra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok.”
Lányod, Ildikó és unokáid,
Blanka és William. (sz.-I)
Drága
NAGYMAMÁM,
nem lehettem ott veled, nem foghattam a kezedet, nem mondhattam, hogy ne félj, mert jó lesz
minden. Mindig is vágytam hozzád, nem gondoltam, hogy nem
találkozunk többet. Eljöttem hozzád nagy fájdalommal, hogy legyek veled az élet utolsó útján.
Egy szó sem tudja elmesélni,
mennyire fogsz nekem hiányozni, annyira szeretlek. Most
már csak bennünk élsz. Szeretlek mindörökké.
Unokád, Nagy Tímea, férje,
Nikola és dédunokád, Isabelle.
(sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk
szeretett nagynénénktől, ONODI
MARGITTÓL. Emlékét örökre
szívünkben őrizzük. Onodi Zoltán
és Judit családjukkal. (sz.-I)

„Közel van az Úr a megtört
szívekhez és megsegíti a sebhedt
lelkeket.” (Zs. 34:19)
A Jóisten vigasztalja CSISZÉR
EDE szeretteit elvesztése okozta
nagy fájdalmukban. Egykori
óvodástársai és Zsóka óvó néni.
(sz.-I)
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2019 EGYIPTOM / HURGHADA
Repülővel Marosvásárhelyről,
minden illetékkel

Rágcsálóirtás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex
Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy

március 19–29. között rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, magánterületen, magánházaknál. Rossz idő esetén a
határidő kitolódhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a bromadialome, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés szempontjából
ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül, ellenszere a K-vitamin; ha véletlenül a szervezetbe kerül, feltétlenül forduljon a sürgősségi kórházhoz.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az
érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett
társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál
és gazdasági egységeknél egyaránt.

A tanulók, egyetemisták
és 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás ezúton értesíti az érdekelteket, hogy március
14-én és 15-én CSAK AZ 55 ÉVEN FELÜLI NYUGDÍJASOKNAK kezdték el kibocsátani az új, kártya
(card) típusú bérleteket a Béga utca 2. szám alatt, a Tudor negyedi Fortunánál és a Színház téri jegyirodában.
Március 18-ától jelentkezhetnek a bérletekért a tanulók és egyetemisták is, valamint az 55 év felüli
nyugdíjasok a következő helyszíneken:
Színház téri jegyiroda, Mihai Eminescu művelődési ház, a kombinátnál levő diszpécserszolgálat, a
kövesdombi jegyiroda, Tudor negyedi Fortuna, 1918. December 1. út 92. szám (az Európa panzióval
szemben), a vállalat székhelyén, a Béga utca 2. szám alatt, naponta 8–17 óra között.
Az igazgatótanács

7 éjszakás üdülés Hurghadában

2019. június 5. – szeptember 18., minden szerdán

521 euró/fő ártól, előfoglalási kedvezménnyel, 4*-os szálloda,
all inclusive ellátással

