
Szombaton a megyeszékhelyi vár Mészárosok bástyájában 
az országos Samaritanus Egyesület marosvásárhelyi képvi-
selői interaktív elsősegélynyújtó bemutatót tartottak színé-
szek, rendőrök, újságírók és diákok részvételével. Az 
egyelőre hat hónaposra tervezett, Te is megmenthetsz egy 
életet! címet viselő projekt első bemutatóján vehettek részt 
az érdeklődők.  

Most, amikor az orosz hadsereg negyedik napja az ukrán civilek éle- 
tére tör, és az áldozatok száma egyre nő, Marosvásárhelyen újabb élet-
mentő projektet indítottak útjára. Életet menteni ugyanis a legmagasz-
tosabb emberi tevékenység, ami ösztönös, ha bajba jutott, földön fekvő 
embertársunkat látjuk – hangsúlyozta Varga Zsigmond projektvezető. A 
marosvásárhelyi Samaritanus Mentőszolgálat új önkéntes közösségi pro-
jektje keretében diákok, megyei és helyi rendőrök, a média  

Hány halál kell  
a győzelemhez?  

A világot megviselő járvány keltette rossz hírek tömkelegéből még 
ki se lábalva – hiszen sokan közülünk szeretteiket, barátaikat vesztet-
ték el –, az elmúlt héten arra ébredtünk, hogy háború dübörög a köz-
vetlen szomszédunkban.  

Az orosz elnök, aki világuralmi célok igézetében él, beváltotta ígé-
retét, és beindult a hadi gépezet Ukrajna ellen. Ahogy az orosz tankok 
előrenyomulását látom a képernyőn, számomra az 1956-os Budapest 
képét idézik. A magyar fővárosét, ahol mertek önállóan gondolkodni, 
másképpen elképzelni a jövőt, mint ahogyan azt a két kontinensen pöf-
feszkedő nagyhatalom tette a vezető „elit” és hűséges pártkatonái 
közreműködésével.  

Ukrajna jelenlegi vezetője és kamarillája is megéri a pénzét, no, 
nem elsősorban azért, mert a NATO-tagországok közé vágytak, vagy 
a nevettetésben jártas színész államfővel az élen jóváhagyták az orosz, 
magyar és román nemzetiségek jogainak durva megnyirbálását, és 
virágozni hagyták a korrupciót. Kárpátaljára tett kirándulásunk 
során még elismeréssel álmélkodtunk, hogy az önálló magyar tan- 
nyelvű iskolák homlokzatán szabadon lengett a piros-fehér-zöld 
zászló, de nem sok idő kellett, hogy a most uralmon lévő kormány is 
beleegyezzen a kisebbségi oktatás megcsúfolásába. Az Ukrajnában 
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Farsangoltak 
Szászrégenben  
Pénteken délután az Eugen Nicoară 
művelődési házban zenés-táncos-ver-
ses összeállítással idézték fel a far-
sangi ünnepséget a Nagyi, légy te is 
ott! című előadáson, amit a Humana 
Regun Egyesület és az RMDSZ 
szászrégeni nőszervezete rendezett. 

____________2. 
Ukrán–orosz  
háború 
Románia lőszert, katonai felszerelése-
ket, üzemanyagot, élelmiszert, vizet 
és gyógyszert küld Ukrajnának, a ka-
tonai és civil kórházai pedig készen 
állnak az ukrán sebesültek fogadására 
– jelentette be vasárnap a bukaresti 
kormány szóvivője. 

____________3. 
Marosvásárhelyi 
városi tanács 
Elfogadta a városi tanács az RMDSZ-
frakció javaslatait, a város idei költség-
vetéséből 300 ezer lejes keretösszeg 
áll az ifjúsági szervezetek rendelkezé-
sére. 

____________7. 
Hiánypótló  
tevékenység  
Kozsik József színész és Kozsik Ildikó 
bábszínész 1997-ben alapította a Ta-
macisza versszínházi vándortársula-
tot. Kezdetben verses előadásokat 
állítottak színpadra, és elsősorban 
olyan helyekre vitték el, ahova más 
színházak nem jutnak el.  

____________7.



IDŐJÁRÁS 
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kisebbségben élő nemzettársainak lehetetlenné tett hely-
zete feltehetően az orosz nagy testvérnek sem tetszett. 
Mégsem ezt hozta fel indokul, amikor meglebegtette a há-
ború gondolatát az EU hatalmasságai előtt, akik az 
Oroszországgal aláírt szerződés ellenére Ukrajnát 
NATO-tagsággal kecsegtették. Az orosz elnök azzal, hogy 
Ukrajnára zúdította mérgét, amelyet veszélyben lévő 
nagyhatalmi helyzetének megcsorbítási kísérlete keltett, 
egy fejezetet zárt le Európa történetében. A békéét. 

És elindultak a bombázók, a tankok, a páncélozott jár-
művek, kétségbeesést, halált szórva szét maguk körül. 
Égő ház, oldalán sebtől vérző toronyblokk, gyermekeiért 
aggódó apa, szétlőtt városrészek, majd statisztika az ele-
settekről. Vajon hány halál kell a győzelemhez, amíg az 
ukrán vezetés megadja magát? Mert a háborúnak az egy-

szerű emberek viselik a terhét, következményét: a der-
mesztő hidegben menekülő rémült emberek, síró kisgyer-
mekek, akiknek talán nem lesz ahova hazamenni. Fiukat 
gyászoló szülők, férjüket elvesztett asszonyok, apjukat si-
rató gyermekek – szaporodnak a tönkretett életek mindkét 
oldalon. A gyilkos gépezet, ki tudja, hogy milyen borzal-
makat tartogat, hány, kisebbségi országrészekből verbu-
vált katona esik áldozatául az orosz–ukrán konfliktusnak, 
térben és időben meddig terjed ki a háború.  

Egy megsárgult levelet nézek. 1915-ben, Galíciában, 
23 évesen golyótalálat miatt haldokló nagybátyám dik-
tálta a bajtársának. A levelet, amely hosszú évek után ju-
tott el a címzettekhez, a lánytestvére, az én nagyanyám 
másolta le 1942. július 27-én, az újabb háború idején, 
azzal a megjegyzéssel, hogy „a seb szívünkben soha nem 
gyógyult meg érte”. És a szívből szóló óhajjal: „Isten, 
adj békességet!” Ennél mi sem kívánhatunk ma többet. 

Hány halál kell a győzelemhez? 

A Látó szerkesztői Szászrégenben 
A magyar sajtó napja alkalmából február 28-án, ma 17 órá-
tól a szászrégeni Petru Maior városi könyvtár nagytermé-
ben a könyvtár és a Humana Regun Egyesület 
szervezésében a Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztőivel 
– Codău Annamáriával, Demény Péterrel, Kovács András 
Ferenccel, Láng Zsolttal, Szabó Róbert Csabával, Vida 
Gáborral – találkozhatnak az érdeklődők. 

XX. Nyárádszeredai Kertésznap 
Március 12-én, szombaton lesz az immár huszadik nyá-
rádszeredai kertésznap, melyet rossz idő esetén a műve-
lődési házban, jó időben annak előterében tartanak meg. 
A kertésznapra a kertészeti szaporítóanyagot, időszerű 
kertészeti, szőlészeti, méhészeti és mezőgazdasági ter-
méket, kelléket, kisgépet előállító, forgalmazó cégeket, 
magántermelőket és az érdeklődőket várják. Szaktanácsa-
dást is lehet igényelni a kertészet valamennyi szakágában, 
beleértve az időszerű növényvédelmi kérdéseket is. A 
könyvstandon nemcsak kertészeti, hanem változatos té-
májú könyvekből válogathatnak a látogatók. Kiállítófelüle-
tet március 1-től 11-ig lehet igényelni a 0748-620-908-as 
telefonszámon – tájékoztatott dr. Jakab Sámuel. 

A Köteles utcában bocsátják ki  
a tűzvédelmi engedélyeket 

A Horea Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség 
a tűzvédelmi és polgárvédelmi engedélyeket ideiglenesen 
a marosvásárhelyi Köteles Sámuel utca 33. szám alatt bo-
csátja ki, a szükséges dokumentációt is itt kell benyújtani. 
A felügyelőség e részlege hétfőn 8.30 és 18.30 óra között, 
keddtől péntekig 8.30 és 16.30 óra között fogadja az ügyfe-
leket. Érdeklődni a 0265/250-609, a 0265/250-608 és a 
0265/250-611 telefonszámon lehet. 

Akkreditált képzés a Bonus Pastornál 
A Bonus Pastor Alapítvány március 12-én Tanácsadás az 
addikciók terén néven indít akkreditált képzést. A nyolcmo-
dulos, összesen 120 órás képzést egészségügyi és szoci-
ális területen dolgozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakembereknek ajánlják. Sikeres vizsga esetén az Okta-
tási és Munkaügyi Minisztérium által hitelesített szakmai 
oklevelet kapnak. Jelentkezni a https://cutt.ly/UO4Bsc5 lin-
ken, érdeklődni a 0265-254-460-as telefonszámon lehet. 

Magyar hősök, csaták és szerelmek 
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes március 1-jén 19 órakor 
Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes termében 
vendégszerepel Magyar hősök, csaták és szerelmek című 
előadásával. Az előadás a magyarság híres történelmi 
eseményeit, kiemelkedő személyiségeit, dicső küzdelmeit 
idézi meg. Fellép a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és ze-
nekara, koreográfusok: Zs. Vincze Zsuzsa és Zsuráfszky 
Zoltán, zenei szerkesztő Papp István Gázsa. Rendező 
Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas kiváló művész. Jegyek a 
Maros Művészegyüttes jegypénztáránál kaphatók naponta 
16–19 óra között. A program a hatályos járványügyi sza-
bályozásoknak megfelelően korlátozott számban, védett-
ségi igazolvánnyal tekinthető meg. 

Őrizetben az ajtótolvaj 
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség bűnügyi osztálya 
előállított és 24 órára őrizetbe vett egy 19 éves fiatalem-
bert, aki február 4–7. között egy marosvásárhelyi kereske-
delmi egységből több alumíniumajtót és alumíniumprofilt 
tulajdonított el. Az okozott kár értéke 15.000 lej, a vizsgá-
latokat a marosvásárhelyi bírósági ügyészség felügyeli – 
áll a rendőrségi közleményben. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska  

Ma ELEMÉR, holnap 
ALBIN napja. 

Megyei hírek 

(Folytatás az 1. oldalról)

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
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Farsangoltak Szászrégenben 
Pénteken délután az Eugen Ni-
coară művelődési házban zenés-
táncos-verses összeállítással 
idézték fel a farsangi ünnepsé-
get a Nagyi, légy te is ott! című 
előadáson, amit a Humana 
Regun Egyesület és az RMDSZ 
szászrégeni nőszervezete ren-
dezett. Fellépett a Járom nép-
tánccsoport középső és nagy 
csoportja, a Csim-Bumm ifjú-
sági és gyermekszínjátszó cso-
port, valamint a Népszínház 
Kemény János Társulata.  

A Csim-Bumm csoport és a Nép-
színház Kemény János Társulata far-
sangi maskarákat mutatott be: 
varázsló, boszorkány, pék, kémény-
seprő, robot, pap, Lúdas Matyi, kerti 
törpe, hercegkisasszony, cigánylány, 

rapper, székely legény stb., olyan álar-
cokat, amelyek felidézték a hagyomá-
nyos farsangon felvonultatott 
figurákat. Nem csak álarcbemutató 
volt, a gyerekek maskarájuknak meg-
felelő farsangi verseket is előadtak. A 
vajdaszentiványi Járom néptánccso-
port nagyobb táncosai farsangtemetést 
mutattak be, majd mezőségi táncokkal 
zárták a jelenetet. Mester Ibolya, az 
előadás Ida nénije a farsangoláshoz 
kötődő népszokásokról beszélt, amibe 
bevonta a közönséget is. Felkérte a je-
lenlevőket, hogy osszák meg egykori 
farsangi élményeiket. Az előadást 
Simon Szabolcs táncoktató, koreográ-
fus és Fábián András művelődési elő-
adó, a színjátszók csoportvezetője 
rendezte. Elégedetten nyugtázták, 
hogy a rendezvény elérte a célját, hi-

szen sikerült egy olyan közös progra-
mot szervezni, ahol hagyományőrző 
farsangi előadást mutattak be a fiata-
lok főként az idősebb generációnak, 
majd a gyerekek az idősebbektől hal-
lottak történeteket azokról a farsan-
gokról, amikor ők voltak gyerekek. A 
helyszínt díjmentesen biztosította az 
Eugen Nicoară művelődési ház.  

Utolsóként András kalóz lépett a 
„fedélzetre”, és köszönetet mondott a 
rendezvény főtámogatójának, a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetségnek, 
az RMDSZ nőszervezetének, az 
RMDSZ szászrégeni nőszervezetének, 
a partnereknek: a Csillag Egyesület-
nek, a ForMove Egyesületnek és az 
Eugen Nicoară művelődési háznak – 
tájékoztatott Fábián András.  
(vagy) 

Ariadnae XXVI. 
A megszokottnál korábban, március elsején nyílik a tex-
tilművészek hagyományos tárlata. A 26. alkalommal 
megrendezett Ariadne kiállítás ünnepélyes megnyitójára 
kedden 18 órakor kerül sor az Art Nouveau Galériában. 
A Romániai Képzőművészek Szövetsége Marosvásár-
helyi Fiókjának rangos eseményére az ország 12 jelen-
tős művészeti központjából több mint 60 alkotó nevezett 
be. A rendkívül látványos és változatos kiállítási anyag 
április 3-ig tekinthető meg.  

Ábel – bemutató márciusban 
Tamási Áron Ábel című művéből állított színpadra tánc-
játékot a Maros Művészegyüttes. A bemutatóra március 
6-án, vasárnap 19 órakor kerül sor a művészegyüttes 
kövesdombi székházában. Rendező-koreográfus Varga 
János, zeneszerző Kelemen László. Előzetes  

helyfoglalás a 0757-059-594-es telefonszámon. Belé-
pésnél a védettségi igazolás felmutatása szükséges. 

Asztrofotó-kiállítás és közgyűlés 
Marosvásárhelyen 

Március 12-én 10 órától asztrofotó-kiállításra és közgyű-
lésre kerül sor Marosvásárhelyen, a Horea utca 6. szám 
alatti Bernády Házban. Az Erdélyi Magyar Csillagászati 
Egyesület szervezésében csillagászati előadást tart 
Varga István Marosvásárhelyi amatőr csillagászat, dr. 
Csegzi Sándor Próbálkozások egy marosvásárhelyi 
csillagvizsgáló létesítésére, Keresztes Pál A Hold sze-
repe a földi élet fejlődésében, dr. Horváth Sándor Ho-
gyan működik a Pszeudoszféra emlékmű? címmel. Az 
előcsarnokban távcsőbemutató, szakkönyvvásár lesz. 
Az asztrofotó-kiállítás április 6-ig látogatható, a tárlatot 
megnyitja Nagy Miklós Kund, dr. Munzlinger Attila és dr. 
Makó Zoltán, zenél a művészeti iskola vonósnégyese. 
13 órától EMCSE-közgyűlést tartanak, majd közös 
ebéddel zárják az eseményt.

RENDEZVÉNYEK
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Ukrán–orosz háború

képviselői, vegyes csoportokat alkotva, inter-
aktív gyakorlati bemutatókat tartottak február 
26-án 14 órától. 

Amint Varga Károly Zsigmond, a Samari-
tanus Mentőszolgálat vezetője, az életmentő 
projekt irányítója elmondta, eredetileg fiata-
lok számára szerették volna elérhetővé tenni 
az elsősegélynyújtás manővereit, a sürgős-
ségi helyzetekben alkalmazott első és legfon-
tosabb teendőket megtanítani. Időközben 
olyan kategóriáktól is érkezett megkeresés, 
amelyek emberek között, közösségekben fej-
tik ki tevékenységüket, így rendőrök, lelké-
szek és újságírók csoportjait is bevonták. Ez 
idáig hozzávetőleg ötszáz személy jelentke-
zett, akik tizenhat fős csoportokban sajátít-
hatják el az életmentés alapjait.  
Diák, rendőr, újságíró egy csapatban 

Amint a mentőszolgálat vezetője kifejtette, 
az európai statisztikai adatok szerint az esetek 
több mint hatvan százalékában a szívleállás 
otthon, szabadidőben történik, ezért bárki 
számára hasznos lehet az első és legfontosabb 
teendőket elsajátítani.  

A segítő szándék első lépése azonban, 
hogy a saját testi épségünket, életünket óvjuk 
– hangsúlyozta a Samaritanus Mentőszolgá-
lat vezetője a Te is megmenthetsz egy életet! 
címet viselő projekt gyakorlati bemutatóján. 
A következő lépés annak megállapítása, hogy 
a földön fekvő tudatánál van-e, kérdésre tud-
e válaszolni és lélegzik-e. Amennyiben nem, 
meg kell kezdeni az életmentést, és azzal pár-

huzamosan valakit megkérni, hogy tárcsázza 
a sürgősségi szolgálatot. 

Az újraélesztési előírás, protokoll legkü-
lönbözőbb helyzeteiben mentettek életet a 
szombati bemutatón. Az Interact csoport fia-
tal önkéntesei és középiskolás diákok próba-
babákon mutatták be az elsajátított 
szívmasszázstechnikát. A helyi rendőrökből 
és diákokból álló vegyes csapat egy kihűlés 
jeleit mutató hajléktalan esetében ismertették 
a legfontosabb teendőket. A megyei rendőr-
felügyelőség munkatársai és médiabeli csa-
pattársuk szívleállás esetében gyakorolták az 
újraélesztést, a szívmasszázs és mesterséges 
lélegeztetés mellett a félautomata defibrillá-
tor alkalmazását is megmutatták nekik. A rá-
diós szerkesztőből és rendőrből álló vegyes 
csapat pedig egy földön életjel nélkül fekvő 
személy vérzését mérsékelte és tárcsázta a 
mentősöket. Amint a projekt irányítója hang-
súlyozta, hasonló helyzetben másodlagos a 
filmezés jelentősége, a riporter, helyszíni tu-
dósító az életmentő manővereket követően 
tiszta lelkiismerettel folytathatja a fotózást, 
filmezést vagy tudósítást. A középiskolai di-
ákok többek között végtagtörést stabilizáltak, 
illetve az elsajátított Heimlich-módszert mu-
tatták be, amellyel a nyelőcsőben rekedt ide-
gen test miatt fellépő fulladásos halál 
megakadályozható. Ugyanezt a módszert 
Varga Zsigmond is bemutatta abban az eset-
ben, ha a fulladás olyankor történik,  
amikor az illető nem számíthat  
segítségre, magának kell végrehajtania 
magán a manővert. 

Elméleti és gyakorlati képzés 
Amint több ízben is elhangzott, az agysej-

tek legtöbb hat percig tudják károsodás nél-
kül elviselni az oxigénhiányos állapotot, ezért 
ahhoz, hogy az újraélesztés sikeres legyen, és 
a sérült ne szenvedjen maradandó agykáro-
sodást, mielőbb el kell kezdeni. Az újraélesz-
tés alatt a vérkeringés és a légzés mesterséges 
fenntartásával a segítség megérkezéséig meg-
előzhető az idegrendszer károsodása. A hir-
telen szívmegállás azonnali életveszélyt 
jelent, amely gyors és szakszerű beavatkozás 
hiányában – sőt ezek mellett is – a szív pum-
pafunkciójának és ezzel együtt a vérkeringés-
nek a hirtelen leállását jelenti, aminek 
következtében megszűnik a létfontosságú 
szervek oxigénellátása. A hatékony beavat-
kozásra nagyon rövid idő áll rendelkezésre, 
míg a sürgősségi szolgálat a helyszínre érke-
zik, de ezáltal növelhető a túlélési esély. Az 
újraélesztés lehetőségei a rászoruló állapotá-
tól, a segítők képzettségétől és a körülmé-
nyektől függően eltérnek, a cél azonban 
mindig ugyanaz: visszahozni az embert a kli-
nikai halál állapotából. 

A marosvásárhelyi Samaritanus Mentő-
szolgálat oktatói az Újraélesztési Európai Bi-
zottság nemzetközi elismervényével 
rendelkeznek, és egyebek mellett a megfelelő 
körülmények között és eszközökkel történő 
európai színvonalú életmentést is népszerű-
sítik és oktatják. A nyolcórás ingyenes tanfo-
lyam elvégzésével elsősegélynyújtó 
bizonyítványt és egy nem csekély értékű el-
sősegélycsomagot kapnak a résztvevők. A 

kezdeményezést közösségi projektekből pró-
bálják finanszírozni, de arra a felvetésünkre, 
hogy adományokat elfogadnak-e, igennel vá-
laszoltak, mint jelezték, az önkéntes oktatás 
mellett a járulékos költségeik sem elhanya-
golandók. 

Bárki életmentővé válhat
(Folytatás az 1. oldalról)
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Románia lőszert, katonai felszereléseket, 
üzemanyagot, élelmiszert, vizet és gyógyszert 
küld Ukrajnának, a katonai és civil kórházai 
pedig készen állnak az ukrán sebesültek foga-
dására – jelentette be vasárnap a bukaresti 
kormány szóvivője. 

Dan Cărbunaru elmondta: az első – gyógyszereket 
és egészségügyi felszereléseket tartalmazó – szállít-
mány már megérkezett Ukrajnába, a mostani, mintegy 
hárommillió euró értékű segélycsomagról vasárnapi 
ülésén döntött az ukrajnai háborús helyzet miatt Buka-
restben felállított egyesített munkacsoport. 

A román védelmi minisztérium közlése szerint Ro-
mánia logisztikai segítségként küld Ukrajnának lőszert, 
kétezer védősisakot és kétezer golyóálló mellényt. A 
bukaresti védelmi tárca is megerősítette: Románia 
mind a 11 katonai kórháza készen áll arra, hogy ellá-
tásban részesítse az ukrán sebesült katonákat. 
Francia támogatás  

Franciaország védelmi katonai eszközök küldé-
sével megerősíti az Ukrajnának nyújtott támoga-
tást, és szigorít az Oroszországgal szembeni 
szankciókon a SWIFT nemzetközi bankközi kom-
munikációs és tranzakciós hálózathoz való hozzá-
férést illetően – jelezte szombat este a francia elnöki 
hivatal. 

A tájékoztatás szerint „a fontos döntéseket” az uk-
rajnai helyzet alakulásának értékelésére Emmanuel 
Macron államfő által összehívott nemzeti védelmi és 
biztonsági tanács ülése hozta meg. Céljuk: az Ukrajna 
ellen indított orosz támadás kezdete óta az Európai 
Unió tagállamai vezetőinek csütörtöki rendkívüli 
csúcstalálkozóján bejelentetett intézkedések szigorí-
tása.  

„A katonai segítséget illetően Párizs újabb védelmi 
eszközök szállításról döntött Ukrajnának, valamint 
üzemanyagban is támogatást nyújt” – jelezte az elnöki 
hivatal, de nem részletezte, hogy pontosan milyen 
fegyverzetről van szó.  

Emmanuel Macron jelezte, hogy a gazdasági és 
pénzügyi szankciókat megerősítik az európaiakkal és 
az amerikaiakkal összehangolva, valamint „orosz sze-
mélyiségek pénzügyi érdekeltségeinek befagyasztására 
országos intézkedéseket foganatosítanak”, és „újabb 
intézkedéseket” is hoznak a SWIFT nemzetközi bank-
közi kommunikációs és tranzakciós hálózathoz történő 
hozzáférést illetően.  
Prága fegyvereket és lőszert adományoz  

Csehország újabb fegyvereket és lőszert adomá-
nyoz Ukrajnának – a kormány döntéséről Jana 
Cernochová védelmi miniszter tájékoztatott a Twit-
teren szombaton megjelent bejegyzésében. 

A csehek gépkarabélyokat, géppuskákat, speciális 
puskákat és pisztolyokat, illetve hozzájuk való lőszert 
adnak az ukránoknak – pontosított a miniszter. Az 
adomány értéke 188 millió korona. A védelmi tárca 
már felvette a kapcsolatot az ukránokkal, hogy konk-
rétan hová küldje a fegyvereket és a lőszert. A kabinet 
pénteken rendkívüli ülésen döntött arról, hogy szükség 
esetén akár 580 cseh katonát lehessen bevetni a NATO 
készenléti egységeinek keretében a szövetség egész 
területén. Arról is határozott a kormány, hogy szükség 
esetén a szövetséges NATO-országok katonai alegy-
ségei szabadon mozoghassanak cseh területen. A 
NATO-repülőgépek például szabadon vehetnek fel 
üzemanyagot a cseh repülőtereken. A cseh ipari és ke-
reskedelmi minisztérium több száz tonna üzemanya-
got vett, és megszervezte annak Ukrajnába küldését – 
jelentette be Jozef Síkela, a tárca vezetője szombaton 
este a Twitteren. Leszögezte: részleteket biztonsági 
okokra hivatkozva egyelőre nem hoznak nyilvános-
ságra. 
London támogatja a nemzetközi alakulat  
létrehozását 

Liz Truss brit külügyminiszter szerint London támo-
gatja azt a felhívást, amelyben Volodimir Zelenszkij 
ukrán elnök külföldieket biztatott nemzetközi harcoló 
alakulat létrehozására. 

Truss a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi 
politikai magazinműsorában úgy fogalmazott: az em-
berek egyéni döntésén múlik, hogy csatlakoznak-e 
ilyen alakulathoz. 

Hozzátette: az ukránok nemcsak hazájuk, hanem 
egész Európa szabadságáért és demokráciájáért harcol-
nak, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök e szabadság 
és demokrácia ellen intézett kihívást. 

Liz Truss igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 
brit kormány azt is támogatná-e, ha brit állampolgárok 
indulnának Ukrajnába, hogy segítséget nyújtsanak az 
Oroszország elleni harchoz. 

Brit médiabeszámolók szerint Zelenszkij vasárnap 
közölte, hogy Ukrajna önkéntesekből álló alakulatot 
hoz létre olyan külföldiek számára, akik készek csat-
lakozni az ukrán hadsereghez az orosz invázió elleni 
harcban. 

Ben Wallace brit védelmi miniszter előző nap a BBC 
televíziónak nyilatkozva megerősítette azt a korábban 
is többször elhangzott brit kormányzati álláspontot, 
hogy Nagy-Britannia nem küld katonákat Ukrajnába 
az orosz hadsereg ellen. 

Wallace kijelentette, hogy a közvetlen brit katonai 
részvétel az orosz invázió elleni ukrajnai harcokban 
egész Európára kiterjedő háborút jelentene. (hírössze-
foglaló) 

Románia lőszert, katonai felszerelést és 
gyógyszert küld Ukrajnának

Románia jelenleg 400 ezer szálláshelyet tud biztosítani
Románia jelenleg 400 ezer szállás-

helyet tud biztosítani menekültek szá-
mára, az Ukrajnából érkezők közül 
azonban egyelőre kevesen folyamod-
nak menedékjogért a hatóságokhoz – 
nyilatkozta vasárnap Raed Arafat. 

A katasztrófavédelmi főigazgató-
ság (DSU) vezetője ellátogatott a 
Tulcea megyei Isacceára, ahova 
komppal érkeznek Ukrajnából a há-
ború elől menekülők. Az újságírók-
nak elmondta, az illetékes 
hatóságok adatbázisa szerint or-
szágszerte több mint 400 ezer szál-
láshelyet tartanak számon 
menekültek számára, beleértve a 
szállodákban, különféle otthonok-
ban, sporttermekben stb. kialakít-
ható szálláshelyeket is. Nagyobb 
igény esetén ennél is több helyet 

tudnak biztosítani, egyelőre azon-
ban az Ukrajnából érkezők közül 
kevesen folyamodnak menedékjo- 
gért, a legtöbben továbbmennek 
más országba, rokonoknál szállnak 
meg, vagy maguk gondoskodnak a 
lakhatásukról – magyarázta. 

Tizenhat mikrobuszt küldött a 
katasztrófavédelmi főigazgatóság 
(DSU) vasárnap a sireti román–
ukrán határátkelőhöz érkező mene-
kültek elszállítására. 

Az intézmény közleménye sze-
rint egy újabb mobil tábort is beüze-
melnek az ukrajnai menekültek 
számára a jelenlegi tábor mellé. 
Emellett a Dâmboviţa megyei ka-
tasztrófavédelmi felügyelőség 23 
tűzoltója is készül felállítani egy ki-
sebb mobil tábort a térségben. 

Az ukrán küldöttség készül tárgyalni  
Az ukrán elnöki iroda megerősítette vasárnap, hogy ukrán tárgya-

lóküldöttség fog találkozni az orosz féllel, a megbeszélést a fehérorosz 
határnál, Pripjaty folyó térségében tartják. 

Az elnöki iroda a Telegram üzenetküldő portálon közölte, hogy Volo-
dimir Zelenszkij ukrán elnök és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz ál-
lamfő vasárnapi telefonos megbeszélése során állapodtak meg ebben.  

„A politikusok megegyeztek abban, hogy az ukrán delegáció előfelté-
telek nélkül találkozik az orosz küldöttséggel az ukrán–fehérorosz hatá-
ron, Pripjaty folyó térségében” – tájékoztatott Zelenszkij hivatala. 
Hozzátette: Lukasenka vállalta a felelősséget azért, hogy az ukrán dele-
gáció útja, tárgyalásai és visszatérése során a fehérorosz területen állo-
másozó összes repülőgép, helikopter és rakéta a földön marad.  

Az elnöki iroda további részleteket nem közölt, azt sem árulta el, hogy 
kik az ukrán delegáció tagjai. 
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A Budapest Honvéd a mérkőzés nagy 
részében mezőnyfölényben futballozott, 
mégis csak gól nélküli döntetlent játszott 
otthon a Puskás Akadémiával a magyar 
labdarúgó NB I 22. fordulójának szom-
bati játéknapján. 

Miután mindkét fél intenzív letáma-
dással kezdett, küzdelmes, jó tempójú 
mezőnyjáték alakult ki, amelyben a 
kapuk sokáig nem forogtak veszélyben. 
A félidő derekán aztán Markek, majd a 
szünet előtti végjátékban Szappanos avat-
kozott bravúrral játékba, így nem válto-
zott az eredmény. 

A pihenő után is megmaradt az inten-
zitás, idővel pedig a cserékkel felfrissített 
kispestiek vették át az irányítást, és kerül-
tek lőtávolon belülre, de csak meg nem 
adott gólig jutottak. A hajrában a taktikai 
szabálytalanságok sorát elkövető felcsú-
tiak teljesen beszorultak a térfelükre, de 
mivel hiba nélkül zártak, megúszták ka-
pott gól nélkül. 

A legutóbbi három fordulót tekintve a 
Budapest Honvéd veretlen, a Puskás Aka-
démia nyeretlen maradt, ebben az idő-
szakban a kispestiek öt, a felcsútiak egy 
ponthoz jutottak.

1222.Szerkeszti: Farczádi Attila

Nem bírt egymással a Budapest Honvéd és a Puskás Akadémia

Az előző idénytől eltérően az 
idén nem tudta megtréfálni az újabb 
bajnoki cím felé menetelő Kolozs-
vári CFR 1907-et a Sepsi OSK. 

Noha a mérkőzés jelentős részé-
ben a szentgyörgyi csapat lépett fel 
támadóbb szellemben (igaz, már az 
5. percben vezetett a CFR), gólokat 
csak Niczuly kapujában jegyezhet-
tünk. Ismét bebizonyosodott: nem 
Grozavu vagy Bergodi hibája, hogy 
Šafranko távozása után nem sikerült 
egy igazán gólerős csatár leigazo-
lása. 

A bajnoktól elszenvedett vereség 
következtében a Sepsi OSK köze-
lebb került a kiesési övezethez, 
mint az európai selejtezőre jogosító 
7-8. helyhez. Egyrészt nem volt 
szerencséje sem, de valójában a Ko-
lozsvári CFR 1907 játékosainak 
magasabb értéke döntött. A meccs 
tulajdonképpen már az 5. percben, 
az első veszélyesebb akció során el-
dőlt: a betörő Deacot még sikerült 
az OSK védelmének feltartóztatnia, 
de a visszapasszolt labdát Camora 
külsővel 25-ről egyenesen a pipába 
küldte, úgy, hogy Niczulynak  
esélye sem volt (0-1). 

Ezt követően talán várható volt, 
hogy a házigazdák veszik át a kez-
deményezést, és szünetig két nagy 
lehetőség is kimaradt Hindrich ka-
pujánál. Előbb Dumitrescu vissza-
fordított fejesét ütötte ki a 
kolozsvári kapus, majd Ștefănescu 
szerzett labdát, de lövése centimé-
terekkel suhant el a hosszú sarok 
mellett. 

A második félidő elején még na-
gyobb volt az OSK mezőnyfölénye, 
Ștefănescuval a legveszélyesebb tá-
madóként, aki három lehetőséget is 
kihagyott, Mitrea pedig kétszer nem 
tudta megfelelően helyezni a fejesét 
szöglet után. A cserék azonban 
megváltoztatták a meccs végjátékát. 
Petrila nagyon veszélyesnek mutat-
kozott a bal szélen, és miután egy 

beadásából Debeljuh perdítését 
nagy bravúrral ütötte ki Niczuly, 
egy újabb akciója ahhoz a szöglet-
hez vezetett, amely a második ko-
lozsvári gólt hozta. Graovac fejjel 
megtolta a beadást, Debeljuh pedig 
megmutatta Tudoriénak, Luckas-
sennek és Damașcannak, hogy mi 
egy ék feladata: igazi lesipukásként 
egy méterről térddel küldte hálóba 
a labdát (0-2). 

A végére aztán az OSK játékosai 
elveszítették a higgadtságukat is, 
olyan sárga lapokat kaptak, ame-

lyek elkerülhetők lettek volna. 
Érzik azonban, hogy idén egyálta-
lán nem úgy teljesítenek, mint 
ahogy nagyon sokan várták volna 
tőlük. 

Az alapszakasz utolsó előtti for-
dulójában az OSK már kedden a 
Dinamo otthonába látogat, ahol 
most már szinte kötelező a győze-
lem, hogy ne legyen a vártnál „iz-
galmasabb” a play-out. A CFR 
viszont 11 pontra növelte az elő-
nyét, így igen jó eséllyel várja a fel-
sőházi rájátszást. 

Az OSK a helyzetekkel, a CFR a gólokkal

A tabella 
1. Ferencváros         22        13        4           5           37-18         43 
2. Puskás AFC         22        12        5           5           30-23         41 
3. Kisvárda              22        11        8           3           37-22         41 
4. Paks                     22        9          4           9           56-46         31 
5. ZTE                     22        8          6           8           31-39         30 
6. Fehérvár FC         22        8          5           9           28-29         29 
7. Mezőkövesd        21        7          6           8           25-31         27 
8. Honvéd                22        7          4           11         35-37         25 
9. Debrecen             21        6          7           8           35-34         25 
10. Gyirmót             22        6          6           10         23-32         24 
11. Újpest                 21        5          6           10         26-33         21 
12. MTK                  21        5          5           11         16-35         20 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó 1. liga, 28. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Ko-

lozsvári CFR 1907 0-2 (0-1) 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion, vezette: Andrei Chivulete 

(Bukarest) – Andrei Constantinescu (Bukarest), Tunyogi Ferenc 
(Zilah). Tartalék: Marcel Bîrsan (Bukarest). Ellenőr: Sorin Boca (Jász-
vásár). 

Gólszerzők: Camora (5.), Debeljuh (84.). 
Sárga lap: Luckassen (80.), Bărbuț (89.), Mitrea (90.), illetve Du-

gandžić (44.), Camora (78.), Petrila (84.). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea, Dumitrescu, As-

kovszki (63. Bărbuț), Aganović (72. Damașcan), Păun, Eder, Tudorie 
(72. Luckassen), Ștefănescu. 

Kolozsvári CFR 1907: Hindrich – Manea (63. Sušić), Graovac, 
Burcă, Camora, Bordeanu, Boateng, Deac (88. Yuri), Neguț (88. 
Neguț), Dugandžić (46. Debeljuh), Roger Junior (73. Petrila). 

Az 1. liga állása 
1. CFR 1907                 28         22       4          2         43-15    70 
2. FCSB                        27         17       8          2         53-25    59 
3. CSU Craiova             28         14       6          8         51-29    48 
4. Voluntari                   28         13       8          7         31-25    47 
5. Botosán                     27         11       12        4         32-24    45 
6. Farul                          27         12       6          9         38-20    42 
7. CFC Argeș                28         12       6          10       25-21    42 
8. UTA                          28         8         13        7         22-18    37 
9. Rapid 1923               28         8         13        7         31-28    37 
10. Sepsi OSK              28         7         12        9         28-27    33 
11. U 1948 Craiova       28         7         9          12       27-31    30 
12. Târgoviște               28         6         11        11       18-23    29 
13. Mioveni                   27         6         10        11       18-31    28 
14. Dinamo 1948          28         4         5          19       22-59    17 
15. Medgyes*               28         6         6          16       21-40    14 
16. Clinceni                   28         2         5          21       19-63    11 
* 2 büntetőpont levonva 

Jegyzőkönyv 
NB I, 22. forduló: Budapest Honvéd FC – Puskás Akadémia FC  

0-0 
Budapest, Bozsik Aréna, vezette: Erdős. 
Sárga lap: Nagy Zs. (4.), Van Nieff (39.), Komáromi (88.). 
Budapest Honvéd: Szappanos – Doka, Batik, Baráth, Tamás K. – 

Pantelic (46. Hidi), Kadiri – Nagy D. (90+5. Jónsson), Drazic (46. Zsó-
tér), Gale (60. Bőle) – Lukic (70. Traore). 

Puskás Akadémia: Markek – Favorov, Spandler, Stronati, Szolnoki 
– Van Nieff – Slagvee (68. Komáromi), Plsek (76. Urblik), Corbu (76. 
Gera), Nagy Zs. – Skribek (68. Kozák). 

Eredményjelző 
NB I, 22. forduló: ZTE FC – Kisvárda Master Good 0-0, Buda-

pest Honvéd – Puskás Akadémia FC 0-0, Ferencvárosi TC – Gyir-
mót FC Győr 1-1, Paksi FC – MOL Fehérvár FC 3-2. 

Eredményjelző 
* 1. liga, 28. forduló: Aradi UTA – Academica Clinceni 2-0, CSU 

Craiova – Chindia Târgoviște 1-0, Medgyesi Gaz Metan – Universi-
tatea 1948 Craiova 0-3, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Kolozsvári 
CFR 1907 0-2, Bukaresti Rapid 1923 – Bukaresti Dinamo 1948 1-1.  

* 2. liga, 17. forduló: Bodzavásári FC – Gyurgyevói Astra 4-1, Jász-
vásári CSM Politehnica – Brassói FC 1-1, Bukaresti Metaloglobus – 
Sellemberki CSC 1599 1-0, FK Csíkszereda – Dési Unirea 2-0, Zsil-
vásárhelyi Viitorul Pandurii – Temesvári Ripensia 0-0, Dacia Unirea 
1919 Brăila – Unirea 04 Slobozia 0-3, Konstancai Unirea – Bukaresti 
CSA Steaua 0-5. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 Ploiești 42 pont, 2. Nagy-
szebeni Hermannstadt 35, 3. Kolozsvári Universitatea 33. 

A CSU Craiova az OSK ellenfele az elődöntőben 
Kisorsolták a labdarúgó-Románia-kupa elődöntőjének párosításait. 

A Sepsi OSK a négy lehetséges változat közül a lehető legerősebb el-
lenfelet kapta, a CSU Craiovát, amely az idei legfőbb célkitűzésének 
a serleg elhódítását jelölte meg, miután gyakorlatilag nem maradt esé-
lye a bajnoki cím megnyerésére. Szintén a kupagyőzelmet célozza Di-
ószegi László klubtulajdonos szerint az OSK is, amely így próbálja 
megvigasztalni a szurkolókat és saját magát a döcögős bajnoki idény 
miatt. 

„A legerősebb ellenfelet kaptuk, de mindig jól játszottunk ellenük – 
mondta Diószegi a sorsolás után. – Ha pedig bejutunk a döntőbe, akkor 
úgy érzem, hogy azt meg is nyerjük.” 

A kupa elődöntős párharcait oda-vissza rendszerben rendezik, az 
első mérkőzést Sepsiszentgyörgyön, április 19-21-e között játsszák, a 
craiovai visszavágó május 10-12. között lesz. 

A bajnokságban Craiován a két csapat 1-1-es döntetlenre játszott, 
Sepsiszentgyörgyön az OSK nyert 3-1-re. 

A másik ágon a FC Voluntari – FC Argeș Pitești párharcot rendezik. 

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

A kispesti  Zsótér Donát (b) és a felcsúti Yoell Van. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Bálint Zsombor



A nyolcaddöntő párosításai 
Európa-liga: Rangers (skót) – Crvena zvezda Belgrád (szerb), Braga (portugál) 

– Monaco (francia), Porto (portugál) – Olympique Lyon (francia), Atalanta (olasz) 
– Bayer Leverkusen (német), Sevilla (spanyol) – West Ham United (angol), Barce-
lona (spanyol) – Galatasaray (török), RB Lipcse (német) – Szpartak Moszkva 
(orosz), Real Betis (spanyol) – Eintracht Frankfurt (német). 

Konferencialiga: Marseille (francia) – Basel (svájci), Leicester City (angol) – 
Rennes (francia), PAOK (görög) – Gent (belga), Vitesse (holland) – Roma (olasz), 
PSV (holland) – Koppenhága (dán), Slavia Prága (cseh) – LASK (osztrák), 
Bodö/Glimt (norvég) – AZ (holland), Partizan Belgrád (szerb) – Feyenoord (hol-
land). 
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Vashiányos vérszegénység 
 
Sápadtság, kimerültség, fáradtságra való hajlam, fejfájás, ájulás, álmat-

lanság, fázás még melegben is – mind olyan tünetek, amelyek vérszegény-
ségre utalhatnak. A meglévő statisztikák szerint a vashiányos vérszegénység 
a nők körében gyakran előforduló bántalom. 

 
Mivel ezek a tünetek más bántalmakra is jellemzőek, és olyan embereknél is 

előfordulhatnak, akiknek nincs egészségi problémájuk, fontos a vérszegénység 
diagnosztizálása vérvizsgálat segítségével. A morfológiai elemzések kimutatják 
az egyes vérsejtek (leukociták, eritrociták és vérlemezkék) számát egy mm3 vér-
ben. A túl kevés eritrocita (az általános mennyiség 5 millió a férfiaknál, nőknél 
4,5 millió) alacsony vörösvértestszámot és lehetséges vérszegénységet jelent. 

A vérszegénység leggyakoribb típusa a vashiányhoz köthető, amelynek hátte-
rében a kevés vastartalmú élelmiszer fogyasztása, a nem megfelelő vasfelszívódás 
vagy a vérzés esetén felmerülő fokozott vasigény állhat. 

 
Vastartalék 

Az emberi szervezet 20 milliárd vörösvérsejtjéből a vas mindössze 3,5-4,5 g. 
Fontosságát azonban nem szabad alábecsülni. Valóban nélkülözhetetlen mikroe-
lem az ember számára! A vas az enzimek és a vörösvérsejtek – a hemoglobin – 
összetételében szerepel, amely elmaradhatatlan az oxigénnek a vérben történő 
szállításához a tüdőből a szövetekbe. A vas általános hatása a hematopoietikus 
rendszer serkentésében nyilvánul meg. Emellett a vas fontos szerepet játszik a 
szervezetben zajló egyéb fontos folyamatokban – segít fenntartani a szervezet lét-
fontosságú funkcióit, a gyomor-, bélrendszeri folyamatokat, támogatja az immun-
rendszert és segít a testhőmérséklet szabályozásában. Tonizáló hatása is van, erősít 
és növeli a koncentrációs képességet. 

 
Vashiány és pótlása 

Általában az emberi szervezet racionális módon használja fel a vasat. A felnőt-
tek, különösen a férfiak, csak emésztőrendszeri vérzés következtében veszítenek 
vasat, esetleg bizonyos bántalmak miatt, de túlzott alkoholfogyasztás következ-
tében is. 

A nők napi vasszükséglete nagyobb, mert a havi menstruáció során sok vért 
veszítenek, de a serdülőkorú lányoknak is nagyobb mennyiségre van szükségük. 
Romániában a terhes nők nagy százaléka szenved vérszegénységben, amelyet ál-
talában a vashiány okoz, amely előidézi mind a terhes nő, mint a magzat szöve-
teinek oxigénhiányát. E hiány következtében korai méhösszehúzódások (hipoxia), 
szülés utáni vérzés léphetnek fel. A terhesség alatt és a csecsemő születését követő 
első három hónapban az orvos javaslatára napi 30-60 mg-os vaspótlás szükséges 
(az étrendből kb. 2-3 mg szívódik fel). Az 5 évesnél nagyobb gyermekeknek és a 
pubertáskorú fiúknak is pótlásra van szükségük. A vashiányosok célcsoportjának 
általában a hetven év felettieket tekintik. Egy másik csoportot a sportolók képez-
nek. A leggazdagabb vasforrás a marhahús, különösen a vese és a szív, valamint 
a sertésmáj. Például egy adag marhakaraj a napi vasadag dupláját biztosítja a nők 
számára, és háromszorosát a férfiak számára. A húsban lévő vas 20-30%-ban szí-
vódik fel, míg a növényi termékekben csak 1-6%-ban. Ez az elem a tojássárgájá-
ban, a zabpehelyben, a diófélékben és a babban is megtalálható. A vérszegénység 
kezelése speciális étrend-kiegészítők alkalmazását is feltételezheti. 

Könnyedén jutott 16 közé  
a Barcelona 

A Barcelona a hazai döntetlent követően 
csütörtökön könnyedén, 4-2-re verte a Na-
polit idegenben, így nyolcaddöntőbe jutott 
a labdarúgó-Európa-ligában. A Borussia 
Dortmund viszont kiesett, mert hazai ve-
resége után döntetlent játszott a Glasgow 
Rangers otthonában. 

Európa-liga, nyolcaddöntőbe jutásért, 
visszavágók: SSC Napoli (olasz) – FC 
Barcelona (spanyol) 2-4, továbbjutott az 
FC Barcelona 5-3-as összesítéssel; Real 
Betis (spanyol) – Zenit (orosz) 0-0, to-
vábbjutott a Real Betis 3-2-es összesítés-
sel; Glasgow Rangers (skót) – Borussia 
Dortmund (német) 2-2, továbbjutott a 
Glasgow Rangers 6-4-es összesítéssel; 
Braga (portugál) – Sheriff Tiraspol (mol-
dovai) 2-0 – 11-esekkel: 3-2, továbbjutott 
a Braga 2-2-es döntetlennel, 11-esekkel; 
Dinamo Zágráb (horvát) – Sevilla (spa-
nyol) 1-0, továbbjutott a Sevilla 3-2-es 
összesítéssel; Olimpiakosz (görög) – Ata-
lanta (olasz) 0-3, továbbjutott az Atalanta 
kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel; 
Real Sociedad (spanyol) – RB Lipcse 
(német) 1-3, továbbjutott az RB Lipcse 5-
3-as összesítéssel; SS Lazio (olasz) – FC 
Porto (portugál) 2-2, továbbjutott: az FC 
Porto 4-3-as összesítéssel. 

A Konferencialigában a Fenerbahce a 
hazai mérkőzést követően a prágai vissza-
vágón is kikapott a Slaviától a nyolcad-
döntőbe jutásért rendezett párharcban, így 
kettős vereséggel búcsúzott. 

Konferencialiga, nyolcaddöntőbe jutá-
sért, visszavágók: Slavia Prága (cseh) – 
Fenerbahce (török) 3-2, továbbjutott a Sla-
via kettős győzelemmel, 6-4-es összesítés-
sel; Vitesse (holland) – Rapid Bécs 
(osztrák) 2-0, továbbjutott: a Vitesse 3-2-
es összesítéssel; PAOK (görög) – Midtjyl-
land (dán) 2-1 – 11-esekkel: 5-3, 
továbbjutott a PAOK 2-2-es összesítéssel, 
11-esekkel; Qarabag (azeri) – Olympique 
Marseille (francia) 0-3, továbbjutott az 
Olympique Marseille kettős győzelemmel, 
6-1-es összesítéssel; Makkabi Tel-Aviv 
(izraeli) – PSV Eindhoven (holland) 1-1, 
továbbjutott: a PSV Eindhoven 2-1-es ösz-
szesítéssel; Randers (dán) – Leicester City 
(angol) 1-3, továbbjutott: a Leicester City 
kettős győzelemmel, 7-2-es összesítéssel; 
Bodö/Glimt (norvég) – Celtic Glasgow 
(skót) 2-0, továbbjutott a Bodö/Glimt ket-
tős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel; 
Partizan Belgrád (szerb) – Sparta Prága 
(cseh) 2-1, továbbjutott a Partizan kettős 
győzelemmel, 4-1-es összesítéssel.

Nem áll ki az oroszok elleni vb-pót- 
selejtezőre a lengyel labdarúgó-válogatott 

az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt
A lengyel labdarúgó-válogatott nem áll ki 

az oroszok elleni világbajnoki pótselejtezőre 
– jelentette be szombaton a Lengyel Labda-
rúgó-szövetség elnöke. 

„Nincs több szó, eljött a cselekvés ideje” 
– szögezte le Cezary Kulesza, aki elárulta: a 
vb-indulásért zajló vetélkedés másik ágán 
érintett svéd és cseh szövetség képviselőivel 
is tárgyalásokat folytatnak. 

„Annak fényében, hogy az Ukrajna elleni 
orosz agresszió eszkalálódik, a lengyel nem-
zeti csapat nem játssza le a mérkőzését az 
orosz válogatott ellen” – írta Kulesza a Twit-
teren. 

„Ez az egyetlen helyes döntés. Egyezte-
tünk a svéd és a cseh szövetséggel, hogy 
közös álláspontot közvetítsünk a nemzetközi 
szövetség felé” – fűzte hozzá. 

A lengyel válogatott csapatkapitánya, Ro-
bert Lewandowski ugyancsak a közösségi 
médiában üdvözölte a fejleményt. „Ez a he-
lyes döntés. Nem tudok elképzelni egy mér-

kőzést az orosz válogatott ellen ebben a hely-
zetben, miközben a fegyveres konfliktus 
folytatódik Ukrajnában – fejtette ki Lewan-
dowski. – Nem az orosz futballisták és druk-
kerek felelősek ezért, de nem tehetünk úgy, 
mintha semmi nem történt volna.” 

A lengyel szövetség kedden még ahhoz 
kérte az európai szövetség (UEFA) hozzájá-
rulását, hogy semleges pályán léphessen pá-
lyára az oroszok ellen. Az eredeti tervek 
szerint az orosz–lengyel találkozót az európai 
pótselejtező keretében március 24-én rendez-
nék Moszkvában. Az összecsapás győztese 
öt nappal később játszana a B jelű ág másik 
párja, a svéd–cseh összecsapás továbbjutójá-
val azért, hogy részt vehessen a Katarban no-
vember 21. és december 18. között sorra 
kerülő vb-n. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök parancsára 
csütörtök hajnalban megtámadta Ukrajnát az 
orosz haderő. Az ukrán vezetés hadiállapotot 
vezetett be. 

Az UEFA elvette Szentpétervártól a BL-
döntő rendezési jogát, ismert az új helyszín

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
végrehajtó bizottsága pénteki rendkívüli ülé-
sén úgy döntött, hogy Szentpétervár helyett 
Párizsban rendezik a Bajnokok Ligája idei 
döntőjét. 

Az orosz város május 28-án lett volna a fi-
nálé házigazdája, azonban az UEFA meg-
fosztotta a rendezési jogtól az Ukrajna ellen 
indított orosz katonai támadás miatt. 

Az UEFA hivatalos közleményében kö-

szönetet mondott Emmanuel Macron fran-
cia köztársasági elnöknek személyes támo-
gatásáért és elkötelezettségéért. Párizs 
legutóbb 2006-ban adott otthont BL-döntő-
nek. 

A szervezet végrehajtó bizottsága arról is 
döntött, hogy az orosz és ukrán válogatott-
nak, illetve a kluboknak további intézkedésig 
semleges helyszínen kell lejátszaniuk hazai 
mérkőzéseiket.
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Csákvárról rajtol, és Kékestet n ér véget a május 11. és 15. 
között sorra kerül  Tour de Hongrie országúti kerékpáros 
körverseny. 

Az M4 Sporton pénteken vetített útvonalbemutató kisfilm-
b l kiderült: a nyitóetapot Csákvár és Székesfehérvár között 
rendezik közel kétszáz kilométeres távon, majd egy teljesen 
sík szakasz következik Karcagtól Hajdúszoboszlóig. A har-
madik etap Sárospatakról indul és Nyíregyházán ér véget, a 
negyediknek pedig rajt- és célvárosa is Kazincbarcika lesz. 
A Miskolcról induló zárószakasz a királyetap, melynek be-
futója Kékestet n lesz. 

Szabó Tünde sportért felel s államtitkár hangsúlyozta: 
örül, hogy Nyíregyháza is részese a Tour de Hongrie-nak, 
mert azok a települések, amelyeket a viadal érint, megmutat-
hatják hagyományiakat, kultúrájukat, így minden város sze-
retne a részese lenni egy ilyen eseménynek. 

Révész Máriusz aktív Magyarországért felel s kormány-
biztos kiemelte: évr l évre er sebbé vált a magyar körver-
seny. „Idén minden eddiginél er sebb mez ny gy l össze 
Magyarországon, a Tour de Hongrie-n” – fogalmazott. Hoz-
záf zte: a május 6-án kezd d  Giro d’Italia magyarországi 
nagy rajtjával összehangolták a Tour de Hongrie-t. 

Eisenkrammer Károly f szervez  kiemelte: a versenyz k-
höz a járványhelyzet miatt idén sem lehet közel menni, a cél-
területeken lesznek lezárt részek, azonban az út szélén a 
szakaszok során a megszokott módon lehet majd szurkolni. 

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója kiemelte: 
leginkább a sprintereknek kedveznek a szakaszok, amelyeket 
az M4 Sport és az m4sport.hu él ben közvetít, az etapok 
pedig utólag visszanézhet k lesznek a mediaklikk.hu o olda-
lon. „Ez nem kizárólag egy sportverseny, egy kerékpáros ver-
seny, hanem sokkal több” – szögezte le Székely Dávid. 

Szilasi László versenyigazgató aláhúzta: 2021-ben a világ-
elitet jelent  WorldTourból 8 csapat indult, idén pedig már 
12, ezzel kategóriájában világszinten az els k közé tartozik 
a Tour de Hongrie. 

Az el zetes tervek szerint ott 
lesz a mez nyben a tavalyi Vuelta 
a Espanán a sprinterek pontverse-
nyét megnyer  holland Fabio Ja-
kobsen. 

A 43. Tour de Hongrie-n a tervek 
szerint minden eddiginél er sebb 
mez ny, várhatóan 25 csapat szere-
pel majd. 

Tour de Hongrie:  
Kékestet n zárul a viadal

A marosvásárhelyi sportolók és az egyszer  
sportkedvel k is értetlenül állnak az el tt a visszás 
helyzet el tt, hogy a volt Május 1. strand helyén 
(amúgy hosszú évek kalandos történéseit köve-
t en) megépült korszer  uszoda most már lassan 
egy éve elkészült, júliusban annak rendje és módja 
szerint – igen magas rangú résztvev kkel – ünne-
pélyesen fel is avatták, azonban azóta lakat áll a 
kapuján, és használat híján hagyják, hogy az enyé-
szet lassan tönkretegye az állagát. 

Valamennyien tudjuk, hogy a bürokrácia rákfe-
néje, amelyet az utóbbi 30 év alatt még túlburján-
zóbbá tett a hatalom, ahelyett, hogy csökkentette 
volna, mindannyiunk életét megkeseríti, ha bármi-
lyen hivatalos elintéznivalónk van. Az uszoda 
esete azonban egészen elképeszt  példája annak, 
hogy hová süllyedt Romániában az ügyintézés 
szintje. 

Novák Eduárd sportminiszter a múlt héten az 
Erdélyi Magyar Televízióban beszélt err l a témá-
ról. Többek között elmondta, hogy a létesítmény 
tulajdonosa a minisztérium a Mure ul Sportklub 
révén, ám m ködtetését nem tudta megkezdeni, 
mert a kormány szintjén minden alkalmazást be-
fagyasztottak, a m ködtetéshez pedig személyzet 
kellene, amelyet így nem lehet alkalmazni. A ké-
zenfekv  megoldás a létesítmény átadása a helyi 
közösségnek, azaz a polgármesteri hivatalnak, és 
err l a döntés meg is született – mondta. 

Idézzük a szavait: „Egyb l meg is született a 
döntés, de vannak bizonyos procedúrák. Az els , 
hogy helyi szinten telekkönyvileg rendbe kell te-
gyék. Most ezen ügyködnek, tehát hamarosan ezek 
a papírok megoldódnak, akkor születik egy helyi 
határozat, és mi ezt átadjuk. Ez most egy kicsit el-
húzódik, mert, sajnos, ez a bürokrácia. De lénye-
gében ezenkívül semmi komplikált dolog nincs, 
csak ezt most egy kicsit ki kell várni.” 

Miel tt tovább elemeznénk az utóbbi néhány 
szót, „egy kicsit ki kell várni”, vizsgáljuk meg, 
hogy mit mondott err l a kérdésr l Soós Zoltán 
polgármester, aki a ligeti edz terem átadásán nyi-
latkozott: „A beruházás ideje alatt a telekelést nem 
végezte el a Mure ul Sportklub, amely a miniszté-
rium alárendeltségébe tartozik. Mi most segítettük 
az építkezési engedély lezárását, illetve a telek-
könyv kiváltását, ezt a város nem tudja elvégezni, 
mert nem a város tulajdonában van jelenleg, de 
hozzájárultunk, hogy minél gyorsabban menjen. 
Minden irat be van nyújtva a telekkönyvi hivatal-
hoz, tehát ahogy megjön a telekkönyv a sportklub 
részére, onnantól kezdve tudjuk a sportminisztéri-

umot kérni, hogy most már kormányhatározattal 
adják át a városnak.” 

És akkor térjünk vissza ahhoz, hogy „egy kicsit 
ki kell várni”. Az ünnepélyes avató óta hét hónap 
(210 nap, amelyb l minimálisan 140 munkanap!) 
telt el. Ennyi kellett ahhoz, kiindulva a fenti sza-
vakból, hogy egy (nem több, nem egy többoldalas 
terv, nem egy bonyolult valami), azaz EGY telek-
könyvi kivonat megszülessen, és még most, hét 
hónap után sincs meg! Olyan körülmények között, 
hogy elvileg MINDEN fél támogatja a dolgot, és 
tudtunkkal senki nem próbált keresztbe tenni, 
mint ahogyan sok hasonló ügyben elakadt az ügy-
intézés sötét er k miatt (lásd a ligeti m jégpálya 
ügye!). 

Legyünk optimisták, és higgyük azt, amit szin-
tén Soós Zoltán mondott, hogy a dokumentum 
megszületése napok kérdése. Ám ett l még nem 
nyílik meg az uszoda.  Hiszen meg kell születnie 
egy kormányhatározatnak, majd a marosvásárhelyi 
tanács határozatának is, hogy végre az átadás meg-
történhessen. (Aztán pedig intézményi szerkezeti 
felépítés kell, alkalmazni kell embereket verseny-
vizsgával, amit el tte meg kell hirdetni, az ered-
mény után megvárni az esetleges óvásokat stb., 
stb.). Gondolhatnók, semmi sem egyszer bb 
ennél, hiszen két, nem túl bonyolult tartalmú do-
kumentumról van szó... Normálisabb helyeken ezt 
2-3 nap alatt intézik... Szintén Soós Zoltánt idéz-
zük: „Reméljük, hogy a kormányhatározat meg-
születése nem tart hosszabb ideig, mint egy hónap, 
aztán pedig a városi tanács határozata is meglesz 
egy hónap alatt.” Nos, az eddigiek alapján er sen 
kételkedünk benne, hogy ez ilyen „rövid” id  alatt 
megoldódik, különösen, ha lesz valamelyik mi-
nisztériumban egy „jótét” hivatalnok, aki a fiókjá-
ban felejti a szükséges iratot. (Zárójelben pedig: 
nem is próbálunk belegondolni abba, hogy mi 
lenne, ha nem Novák Eduárd lenne a miniszter, 
hanem valaki más, akinek nem szimpatikus, hogy 
Marosvásárhelyen magyar polgármester van, vagy 
ha netán megbukna közben a kormány, vagy hat 
hónapig ügyviv  kabinet m ködne, mint az sszel, 
amelynek nem lenne jogosultsága egy ilyen kor-
mányhatározat kibocsátására.) 

És ha már a jégpályát említettük: már két éve 
szó esett arról, hogy sikerült tisztázni az épület jogi 
helyzetét, és íme csak röpke két, aktatologatással 
eltelt esztend  kellett hozzá, hogy végre ki lehes-
sen írni a versenytárgyalást a befejezésére. Az 
egyik vesztes fél azonban megóvta az eredményt. 
Önökre bízzuk annak megtippelését, hogy mikorra 
várható a megnyitó. Majd azt követ en hány hó-
napra rá a tényleges használatba vétel…

Uszoda a bürokrácia fogságában 
Úgy t nik, nem tud egymás után két 

jó mérk zést játszani a Sirius n i ko-
sárlabdacsapata. Az el z  héten Ale-
xandria ellen nagyon összeszedte 
magát, a sereghajtó Rapid elleni talál-
kozón azonban már nem tudott ugyan-
olyan szinten teljesíteni. A szerényebb 
játék is elég volt azonban ezúttal a 
gy zelemhez. 

A legjobban az els  negyed sikerült, 
amikor a védelem szinte minden pró-
bálkozását semlegesítette a Rapidnak, 
a támadások azonban már ekkor is dö-
cög seknek bizonyultak. Els sorban 
nem a rossz dobóteljesítmény miatt, 
amely 44%-on állapodott meg me-
z nyb l a találkozó végén, hanem a 
rengeteg buta módon eladott labda kö-
vetkeztében. Elég ritkán szokott el -
fordulni, hogy a gy ztes csapatnak van 
sokkal több eladott labdája, mint az el-
lenfélnek, most ez történt, és nem fel-
tétlenül a Rapid érdeme, hogy a Sirius 
24-szer fecsérelt el dobás nélkül táma-
dást. A lepattanózásban persze nyil-
vánvaló volt a Sirius fölénye, Sherill 
és Griffin ketten 30 labdát gy jtöttek 
be, és tulajdonképpen ezzel sikerült 
biztosítani a gy zelmet, mert a máso-
dik negyedt l kezd d en más szem-
pontból nem látszott a különbség a 
negyedik helyet célzó Sirius és a sereg-
hajtó bukarestiek között. 

Ami pedig az utolsó tíz percben tör-
tént, azt nehezen tudjuk értékelni, még 
akkor is, ha a közben 20 pontra dagadt 
el ny birtokában a kispad sok tartalé-
kot is pályára küldött. Ott volt a lehe-
t ség bizonyítani egy légiósok nélküli 
ellenféllel szemben. Ehhez képest tíz 
perc alatt 27 pontot kapni a Rapidtól 
nem válhat a dics ségükre. 

A gy zelem következtében a Sirius 
meg rizte minimális, vagy mondjuk 
úgy: inkább csak elméleti esélyét arra, 
hogy az alapszakaszt a negyedik he-
lyen végezze, hisz ehhez minden talál-
kozóját meg kell nyernie. A következ  
mérk zés különösen nehéz lesz, hisz 
szombaton a téli szünetben meger sö-
dött Kézdivásárhelyi KSE otthonába 
látogatnak. 

Nyögvenyel s siker 

A testnevelési órákról a Marosvásárhelyi TVR-ben 
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után cím  m sorának té-

mája az iskolai testnevelési órák lebonyolítási módszere a járványhelyzetben. 
Szucher Ervin meghívottja Jakab Cristian, a marosvásárhelyi Tudor Vladi-
mirescu (20-as számú) általános iskola tanára, a Maros Kosárlabdaklub egy-
kori játékosa. 

Jegyz könyv 
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 22. 
forduló: Bukaresti Rapid – Maros-
vásárhelyi Sirius 65:76 (8-19, 15-
19, 15-22, 27-16) 
Bukarest, Rapid-csarnok, 50 néz . 
Vezette: Lavinia Gheorghe (Buka-
rest), Claudia Handrea (Bukarest), 
Michael Nicoar  (Bukarest). El-
len r: Marius Vlaicu (Zsilvásár-
hely). 
Rapid: St nici 27 pont (3), Bölöni 
14, Dinu 9, V. C lin 7, Vlad 4, Gri-
gore 4, Radin, A. C lin, Moraru. 
Sirius: Sherill 27 pont, Cortez 16 
(1), Sólyom 13 (3), Griffin 5, Lipo-
van 5 (1), Chi  4 (1), Feise  3 (1), 
Badi 1, Czimbalmos 1, Anca 1, 
Mircea. 

A 905 kilométer össztávú 43. Tour de Hongrie  
útvonala 

* május 11., szerda, 1. szakasz: Csákvár – Székesfehérvár 197,5 km 
* május 12., csütörtök, 2. szakasz: Karcag – Hajdúszoboszló, 191,9 km 
* május 13., péntek, 3. szakasz: Sárospatak – Nyíregyháza, 154,3 km 
* május 14., szombat, 4. szakasz: Kazincbarcika – Kazincbarcika, 177,4 km 
* május 15., vasárnap, 5. szakasz: Miskolc – Gyöngyös-Kékestet , 183,7 km 

Eredményjelz  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 22. 
forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
SIC – Bukaresti Agronomia 108:50, 
Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi 
Sirius 65:76, CSM Târgovi te – 
Kolozsvári U 62:59, Konstancai 
Phoenix – Aradi FCC 55:63 (koráb-
ban játszották). 
Elmaradt mérk zésen: Kézdivásár-
helyi KSE – Aradi FCC 71:82. 

Bálint Zsombor Bálint Zsombor 

Fotó: a magyar kerékpáros körverseny honlapja 
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ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (14877-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső, 
belső munkát 10% kedvezménnyel. 
Tel. 0720-313-818. (14887-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgősségi ja-
vítást, meszelést. Készítünk kerítést, 
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, 
Miklós. (14843) 

VÁLLALUNK: festést, csatornajaví-
tást, tetőjavítást, bármilyen javítást. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (14836) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Soha nem múló fájdalommal tu-
datom mindazokkal, akik szeret-
ték, tisztelték és ismerték néhai 
TOLOKÁN ILONÁT (Anyust), 
szül. Faluvégi, hogy egy éve 
hagyta itt szeretteit, nagy űrt 
hagyva szívünkben és lelkünk-
ben. Gondoljanak rá kegyelettel.  
Méltósággal távozott közülünk. A 
Jóisten adjon neki örök nyugal-
mat. Bánatos férje, Miklós. 
(14744-I) 
 
 
Fájó szívvel emlékezünk február 
28-án CSATLOS ERZSÉBETRE 
halálának első évfordulóján. Em-
lékét szívünkben örökké meg-
őrizzük. Gyászoló szerettei. (p.-I) 

ELHALÁLOZÁS 

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy imádott édesapánk, 

SZÁSZ LÁSZLÓ 
folyó év február 24-én életének 
85. évében váratlanul eltávozott 
szerettei köréből. 
Utolsó útjára február 28-án 13 
órakor a római katolikus temető 
alsó kápolnájából kísérjük. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Lányai, Melinda, Ilonka és a gyá-
szoló család. (-I) 
 
 
 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett édesanya, anyós, test-
vér, rokon és ismerős,  

PÉTERFY ANNA  
szül. Fodor  

életének 93. évében február 26-
án csendesen megpihent. 
Temetése február 28-án, hétfőn 
14 órakor lesz a katolikus temető 
felső kápolnájától, katolikus egy-
házi szertartás szerint. Nyugalma 
legyen csendes! 

A gyászoló család. (-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKA-
PONTRA alkalmaz ASZTALOST, ÁCSOKAT. Amit ajánlunk: 15 
eurós órabér. Tel. 0762-986-532. (22965-I) 
A TIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és 
MUNKATÁRSAKAT a pékségbe. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám 
alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66293-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI  
és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  

 
versenyvizsgát szervez a következő megüresedett állások be-

töltésére:  
– öt NEVELŐI állás a szászrégeni és a petelei családi típusú 

házakhoz 
– egy NEVELŐI állás a sürgősségi beavatkozási, visszaélés, 

hanyagság, kereskedelem, migráció elleni, a gyermekvédelmi 
segélyvonalat és mobilcsapatot működtető osztályra 

– egy NEVELŐI és egy ÁPOLÓI állás a fogyatékossággal élő 
gyermekek szociális osztályára, a neuropszichiátriai fogyatékkal 
élő gyermekek marosvásárhelyi központjába. 

 
Sajátos feltételek:  
 
• NEVELŐ: érettségi diplomával igazolt középiskolai vég-

zettség, legalább 3 év régiség a szakmában. 
• ÁPOLÓ: általános iskolai végzettség, ápolói vagy vöröske-

resztes tanfolyam, minimum 3 év régiség a szakmában.  
 
Írásbeli vizsga: 2022. március 22-én 10 órakor.  
Állásinterjú: legtöbb négy munkanappal az írásbeli és/vagy 

gyakorlati vizsga után.  
A dossziékat március 11-én 13 óráig lehet benyújtani.  
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámon. 

(sz.-I) 

„Aki ember volt, küzdő, tiszta 
ember, 
változzék át bár porladó rögökké, 
az élőkben tovább él – mind-
örökké.” 

(Csepeli Szabó Béla) 
Kegyelettel emlékezünk és emlé-
keztetjük azokat, akik ismerték és 
tisztelték a dicsőszentmártoni 
születésű  

KISS LÁSZLÓ  
volt tordai unitárius lelkészt, hogy 
ma, február 28-án van tragikus ha-
lálának 16. évfordulója.  
Szép emlékét, szeretetét, jóságát 
szívünkben őrizzük mindhalálig. 
Felesége, Matild, lánya, Anna, fia, 
Lackó, örökké bánatos szülei, 
testvére, Sanyi és családja, 
anyósa és sógora, Szabolcs. (-I)

„Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje 
beállott. Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat el-
végeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem 
az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama 
napon…” (Pál 2. lev. Timotheushoz 6.7.8. rész)  
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagyapa és 
dédnagyapa,  

BENCZÉDI ALBERT 
nyugalmazott lelkipásztor 

életének 94. évében, rövid betegség után február 26-án 
csendesen megpihent, lelkét visszaadta teremtőjének. Te-
metése február 28-án 12 órától lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temető ravatalozójában, majd a bonyhai temetőbe 
helyezzük örök nyugalomra délután 2 órakor.  
Nyugalma legyen csendes!  

A gyászoló család. (-I) 

Marosvásárhelyi városi tanács 
Több támogatást kaphatnak az ifjúsági szervezetek 

Elfogadta a városi tanács az RMDSZ-frakció javas-
latait, a város idei költségvetéséből 300 ezer lejes ke-
retösszeg áll az ifjúsági szervezetek rendelkezésére. 
Idén nagyobb a sporttevékenységet folytató civil szer-
vezetek támogatására irányzott éves költségvetés – ol-
vasható az RMDSZ marosvásárhelyi sajtóirodájának 
szerkesztőségünkbe elküldött közleményében. 

A marosvásárhelyi városi tanács február 24-én, csü-
törtökön ülésezett, a legfontosabb napirendi pontok kö-
zött volt az Azomureş vegyi kombinát melletti 30 
hektárnyi terület helyreállítása és napelemparkosítása, 
valamint a Maroskeresztúr és Marosvásárhely közötti 
célforgalom átirányítása is.  

Az RMDSZ-frakció javaslatára idén először 300 
ezer lejes keretösszeg áll a marosvásárhelyi ifjúsági 
szervezetek rendelkezésére a város éves költségve-
téséből. Mintegy hárommillió lejes keretre pályáz-
hatnak a sporttevékenységet folytató civil 
szervezetek tömeg-, iskola- és teljesítménysport ka-
tegóriában, ez közel háromszorosa a tavalyi összeg-

nek. Az oktatási intézmények tevékenységeinek (ve-
télkedők, ünnepélyek, testvérkapcsolatok ápolása, 
rendezvények) támogatására előirányzott keretösz-
szeg 300 ezer lej.  

A városi tanács határozatot fogadott el a napelem-
park megépítéséről az Azomureş vegyipari kombinát 
egykori vegytározója helyén. A 30 hektáros lezárt üle-
pítő, a lefedést és gyepesítést követően, napelempark-
nak adhat helyet, amely jelentősen hozzájárul majd a 
város fenntarthatóságához és a környezetvédelem- 
hez.  

A csütörtöki ülésen a Maroskeresztúrról Marosvá-
sárhelyre tartó forgalom átirányításáról is döntés szü-
letett. Ez egy nagyon fontos beruházás, hiszen jelenleg 
Maroskeresztúr és Marosvásárhely csak a DN15 jel-
zésű országúttal van összekapcsolva, ezért a Maroske-
resztúrról érkező forgalom a Dózsa György utcát 
terheli. A két település közötti forgalmat a Szabadság 
utcába irányítják át, így tehermentesíthető a Dózsa 
György utca. 

Jubileumra készül a Tamacisza Társulat  
Hiánypótló tevékenység  

Kozsik József színész és Kozsik Ildikó bábszí-
nész 1997-ben alapította a Tamacisza vers-
színházi vándortársulatot. Kezdetben verses 
előadásokat állítottak színpadra, és elsősor-
ban olyan helyekre vitték el, ahova más szín-
házak nem jutnak el. A népszerű repertoárnak 
köszönhetően – zenés, verses felnőtt- és 
gyerekelőadásokat is színpadra állítottak – 
több mint tíz évig turnéztak nem csak Romá-
niában, hanem Szlovákiában, Magyarorszá-
gon és Kárpát-medence-szerte a magyarlakta 
vidékeken. Aztán jött az ötlet, hogy biztosít-
sák az utánpótlást, és így 2008-ban létrejött 
a Kamaszok diákszínjátszó csoport, amely ki-
sebb-nagyobb megszakítással azóta is műkö-
dik.  

Marosvásárhelyen hagyománya van a diákszínját-
szásnak, 1989 előtt az Egyetemista Diákházban Ko-
vács Levente több évig vezetett egy csoportot, majd a 
rendszerváltás után több – egyesület által felkarolt – 
csoport, ifjúsági társulat jött létre, közöttük a Kama-
szok is. Ma már a Művészeti Líceumban szakosztály-
ban oktatják a színjátszást, óvodáskortól a 
középiskoláig lehetőségük van a gyerekeknek köze-
lebb kerülni e tevékenységhez, hogy igen fontos kész-
ségeket sajátítsanak el.  

A rendszerváltás óta több diáknemzedék is kirepült 
ezekből a műhelyekből. Kozsik József szerint a Tama-
ciszánál is újabb generációváltás van. A pandémia 
előtti csoporttal, mintegy ötéves közös munka gyümöl-
cseként, hazai és magyarországi diákszínjátszó feszti-
válokon is kiválóan szerepeltek. Az országos magyar 
diákszínjátszó fesztivál nagydíját, míg Magyarorszá-
gon ezüst minősítést nyert el a csoport. A járvány ide-

jén motiváció nélkül maradtak, nem tudtak közönség 
előtt bemutatkozni, és ez érződött a hozzáálláson – 
mondja Kozsik József. Arra számítva, hogy tavaszra 
enyhül a járványhelyzet, az újabb nemzedéket képvi-
selő csoporttal a kamaszkorban előforduló gondokat 
feldolgozó négy egyfelvonásos színdarab – Coki, Don 
Juan, A boszorkány, A testvérek – színrevitelén dolgoz-
nak. A darabokat Kozsik József írta a gyerekek kap-
csolatairól, az életüket tükröző valós helyzetek alapján. 
Jelenleg mintegy tizenöt 12–16 éves fiú és lány tagja 
a csoportnak. Van, aki néhány hete, mások már több 
hónapja együtt vannak, így a darabok színrevitele mel-
lett most leginkább csapatépítő, készségfejlesztő gya-
korlatokat végeznek. Korábban Ruszuly Ervin 
mozgásgyakorlatokat tartott. Az improvizációs és fan-
táziafejlesztő gyakorlatokat Hajdú Sára pedagógus, a 
beszédtechnikát Kinda Szilárd színművész, a drámai 
gyakorlatokat Kozsik József színművész oktatja a ma-
rosvásárhelyi vár kapubástyájában levő szék- 
helyükön.  

Kozsik József lapunknak elmondta, jubileumi ün-
nepségre készül a társulat, amire találkozót szervezné-
nek mindazokkal, akik a csoportba jártak, és reméli, 
hogy tavasszal sikerül az egyfelvonásos darabokból 
álló előadást is nyilvánosan megtartani.  

A csoportvezetővel való beszélgetést követően a 
foglalkozáson jelen levő néhány diák kifejtette, azért 
tartják fontosnak részt venni a tevékenységeken, mert 
a gyakorlatoknak köszönhetően magabiztosabbak az 
életben, jobban kifejezik a gondolataikat, ellenőrzik a 
gesztusaikat, egyszóval – bár sokan már e zsenge kor-
ban a világot jelentő deszkák felé tekintenek – nemcsak 
a színészmesterség fortélyaiba nyernek betekintést, 
hanem életre szóló készségeket is elsajátíthatnak olyan 
gyakorlatok által, amelyekkel nem foglalkoznak az is-
kolában. Ezért továbbra is hiánypótlók és van létjogo-
sultságuk a diákszínjátszó csoportoknak. 

Vajda György



Hirdetőink figyelmébe! 
Felhívjuk hirdetőink figyelmét,  

hogy hirdetéseket feladhatnak  
a szerkesztőségben,  

a nepujsag.ro weboldalon levő online felületen is,  
vagy beküldhetik e-mailen 

a reklam@e-nepujsag.ro címre.  

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon,  

9–14 óra között.  
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26. nemzetközi borverseny Balavásáron 
A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás szervezésében március 8–12. között lesz a 26. nemzetközi 

borverseny Balavásáron, a Romantik vendéglőben.  
Egy minta 3 db 0,7 l-es, dugaszolt és felcímkézett palack borból áll. A címkén fel kell tüntetni a bor  

származási helyét, a jeligét, fajtáját, évjáratát. Egy minta benevezési díja 20 lej. 
A program:  
– március 8-án 10 és 17 óra között a borminták begyűjtése a Romantik vendéglőben     
– március 9-én 10–16 óra között a borok besorolása 
– március 10-én a borok elbírálása 
– március 11-én értékelés, a diplomák kitöltése 
– március 12-én 10 órától ünnepélyes eredményhirdetés, díjazás, díszebéd  
 Az ebédjegyeket – 100 lej/fő – a vendéglő recepcióján lehet megvásárolni. A járványügyi szabályok 

betartása kötelező. Az esetleges változásokat időben közöljük.  
Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámokon:  

– Sütő Árpád:  0722-148-210 
– Miklós Gyula: 0741-125-909 
– Balogh Gyula:  0745-358-548  

 A szervezőbizottság


