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Múzeumi élmények kárpátaljai gyermekeknek

Hogy elcsituljon a szirénahang
Megoldották
a kövesdombi unitárius egyházközség
1998 óta húzódó
problémáját
A marosvásárhelyi tanács csütörtöki
ülésén a testület jóváhagyta a kulturális programoknak a város költségvetéséből való vissza nem térítendő
finanszírozására vonatkozó módszertant, és megoldotta a kövesdombi unitárius egyházközség 1998 óta húzódó
telekproblémáját.

____________2.
Botrány
a Sirius számlájára

Fotó: Nagy Tibor

Úsznak, vízilabdáznak, tanulnak, várost látogatnak – egy mény növelése érdekében, hanem életük, biztonságuk véigazi edzőtábor mindennapjait élik a Marosvásárhelyi Polgár- delméért küldték szüleik egy idegen országba.
mesteri Hivatal víkendtelepi vendégházában március közeNagy Székely Ildikó
pétől elszállásolt kárpátaljai gyermekek. A különbség
„csupán” annyi, hogy a pólós csapatot nem a sportteljesít(Folytatás a 3. oldalon)

Mint írják, a mérkőzés „főhősévé” a
bukaresti játékvezető, Mihai Săndulache vált. Ténykedése következtében
Alexandria 53 (!) szabaddobást végezhetett el a meccsen, ez abszolút
rekord az utóbbi tíz évben, amióta ezt
a statisztikát vezetik, míg Arad 18-at.
Eddig 30 volt a maximális szám. Az
arány a szünetben még 9:8 volt. Aradnak öt (!) kiállított játékosa volt a végjátékban öt hibáért, gyakorlatilag a
kezdő ötös. 81:81-nél Hadžovićnak
nem engedte elvégezni a szabaddobásait, azt állítva, hogy vérzik, ami
egyszerűen nem volt igaz.

____________6.

Modulok és felmérősdi
Bodolai Gyöngyi
Hiányzó tankönyvek, összebonyolított szünidők, online és jelenléti
oktatás váltogatása, rövid életű nyáltesztek – sorolhatjuk az idei tanév
néhány jellemzőjét. A mezőgazdasági végzettségű rektorprofesszor,
akit másodízben neveztek ki a közoktatási tárca élére, nemrégiben még
a három évharmadból álló tanévszerkezetről és a három évharmadi
dolgozathoz való visszatérésről ötletelt. Ahhoz, hogy végül kiderüljön:
a romániai iskolai oktatás gyökeres megreformálásának kísérletét ő
sem hagyhatja ki – ahogy ebben az országban a közel három évtized
során regnáló negyedszáz tanügyminiszter közül sokan megtették.
Miközben a középiskola kezdetén megrekedt korábbi reformot befagyasztotta, hogy mégse maradjon le a szakoktatás sírját megásó
elődjétől, Sorin Câmpeanu a napokban egy új reformtervvel állt elő.
Elképzelem, milyen csalódást jelentett a leváltott miniszter asszonynak,
aki nagy csinnadrattával szervezett országos „peregrináció” során
magyarázta el, mutatta be a megyék tanügyi illetékeseinek, iskolaigazgatóknak a saját reformtervét. Most pedig azt kell látnia, hogy sziszifuszi munkája dugába dől.
Utódja ugyanis a napokban bejelentette, hogy nem lesz itt már sem
két félév, sem három évharmad, lesznek viszont „modulok”, szám szerint öt. Tegyük hozzá, hogy amikor belejönne a diák a tanulásba, egy
modul véget ér, és hopp, máris következik egy szünidő. Abból is öt, az őszi
(október 24–30.), a téli (dec. 23. – jan. 8.), a téli sportolásra szóló (február
folyamán), a tavaszi (április 8–23.) és a nyári (júl. 17. – szept. 4.).
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 57 perckor,
lenyugszik
19 óra 55 perckor.
Az év 94. napja,
hátravan 271 nap.

holnap VINCE napja.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 7 0C
min. -2 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
21, 36, 22, 23, 45 + 20

NOROC PLUS: 2 9 9 6 3 6

32, 16, 20, 4, 30, 35

SUPER NOROC: 5 4 7 5 7 1

25, 20, 11, 49, 34, 27

NOROC: 5 6 7 9 6 2 0

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Ég és föld koncertsorozat
Ég és Föld címmel az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány egyedülálló koncertsorozattal készül a húsvétra. A
nagyböjtben három erdélyi városban (Csíkszeredában, Marosvásárhelyen és Kolozsváron) tartanak három, a történelmi egyházak különböző felekezeteihez tartozó
templomban koncertet, amelyen énekesek és kórusok lépnek fel népi énekekkel, egyházi énekekkel, barokk és reneszánsz
zeneművekkel.
Marosvásárhelyen
a
Vártemplomban április 14-én 18 órától nagycsütörtöki koncert lesz. A marosvásárhelyi koncert előadói Kásler Magdi
népdalénekes, az Üver zenekar és a Cantuale énekegyüttes, Nyilas Szabolcs vezetésével.

Több mint 40 ukrajnai diák
kapcsolódna be a helyi iskolai
tevékenységekbe

Maros megyében 45 körül van azon ukrajnai diákok száma,
akik bekapcsolódnának a helyi iskolai tevékenységekbe,
részt vennének a tanórákon, sporttevékenységekben. Néhányan a művészeti líceumban hangszeroktatáson vesznek részt – tájékoztatott Gabriel Grozav tanfelügyelő.
Emellett a Dimitrie Cantemir egyetem bentlakásában, valamint a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal vendégházában elszállásolt ukrajnai gyerekek rendelkezésére ittlétük
idejére hordozható számítógépet és táblagépet bocsátott
a Maros Megyei Tanfelügyelőség, hogy bekapcsolódhassanak az Ukrajnában zajló online oktatásba.

Az egészség alapérték

Április 6-án, szerdán 18 órakor kerül sor a Kolozsvári Akadémiai Bizottság kerekasztal-sorozata, a TudományKöz első élettudományi beszélgetésére, amelynek témája: Az egészség
alapérték. A beszélgetőtársak dr. Brassai Attila, dr. Frigy Attila
és dr. Gáspárik Ildikó, a marosvásárhelyi orvosi egyetem oktatói. A beszélgetés házigazdája és moderátor dr. Ábrám Zoltán. Az online csatlakozáshoz használt link az alábbi:
https://us02web.zoom.us/j/82073951991pwd=ZmJ5eW5YWX
o1Z3VUdVY5OFNqN3l5QT09

Több előadással várják
a kisebb-nagyobb gyerekeket

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban április 6-án, szerdán délelőtt 9.30-tól a Kerekerdő közepében
című mesejátékra várják a 3 éven felüli gyerekeket. Aznap
18 órától a Lúdas Matyit játsszák. Április 7-én, csütörtökön
14.30-tól és 8-án, pénteken 14 órától a Viszlek magammal
című, 14 éves kortól ajánlott interaktív diákelőadás tekinthető meg a színházban. A mesejátékokra a 0740-566-454es, a diákelőadásokra a 0747-942-181-es telefonszámon
(sms-ben is) vagy az arielszinhaz@gmail.com e-mailcímen lehet helyet foglalni.

Történelemoktatás a múzeumban

A Maros Megyei Múzeum kínálatának fontos szeletét képezi az oktatási munka. A múzeum történeti osztálya március és május között bonyolítja le legújabb
múzeumpedagógiai kísérleti projektjét, amelynek címe: A
történelmet a múzeumban (is) tanulják. Céljuk a diákok történelmi és helytörténeti ismereteinek az iskolai tananyagon
és a tantermen kívüli bővítése. A figyelmet a történelemtanítás új dimenziójára szeretnék összpontosítani, ahol a
hangsúly nem a politikai és diplomáciai eseményeken,
hanem a történelem emberi megközelítésén van, az egyszerű katona, a polgár, a falusi ember és az átlagember
életén. Az alkalmazott múzeumpedagógiai módszerek a
szituációs játékot, a drámát, a kreatív írást és a szerepjátékot ötvözik, hogy az élményt a lehető leghitelesebbé tegyék, és a diákokat aktív részvételre ösztönözzék.
Résztvevők: 150 tanuló és három történelemtanár.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Megoldották a kövesdombi unitárius egyházközség
1998 óta húzódó problémáját
A marosvásárhelyi tanács csütörtöki ülésén a
testület jóváhagyta a kulturális programoknak a
város költségvetéséből való vissza nem térítendő
finanszírozására vonatkozó módszertant, és
megoldotta a kövesdombi unitárius egyházközség 1998 óta húzódó telekproblémáját.

Antalfi Imola
A kulturális programoknak a város költségvetéséből
való vissza nem térítendő finanszírozására vonatkozó
módszertanhoz kapcsolódóan a képviselők elvetették
Radu Bălaş javaslatát, amely szerint az egyes programok
finanszírozásának felső határa 120 ezer lejről 200 ezerre
nőtt volna, ugyanakkor elfogadták Frunda Csenge módosító javaslatát a pályázatok benyújtási határidejéről, ami
2022. május 6. lett.
A sportprojektek vissza nem térítendő finanszírozására
vonatkozó módszertan (Támogatási
szabályzat és Kérelmező útmutatója)
esetében Şarlea Horea képviselő
azon igyekezete, hogy a pályázó kiválasztására vonatkozó feltételek
közé felvegyék a pályázó bűnügyi
büntetlenségét, hiábavalónak bizonyult. A képviselő szerint a lényeg
az, hogy csupán erkölcsileg feddhetetlen, csalás vagy korrupció miatt el
nem ítélt személyek nyújthassák be a
pályázati kérelmet, olyanok, akik
példaképei a társadalomnak, nem
pedig amolyan „csirkefogó (golan –
szerk. megj.) sportolók”. Javaslatát
leszavazták. A testület jóváhagyta a
kulturális és sportprojektekre szánt
vissza nem térítendő összegeket,
ebből a keretből részesülnek idén támogatásban azok a vásárhelyi sportolók
is,
akik
kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak 2021-ben.

Jóváhagyták ugyanakkor Marosvásárhely általános városrendezési terve (PUG) érvényességének meghosszabbítását az új PUG életbe lépéséig, de nem később, mint 2022.
október 1.
Megszavazta a testület a Bodoni utcában levő 708
négyzetméter területnek a város köztulajdonából a magántulajdonába való átkerülését, ahonnan a kövesdombi unitárius parókia tulajdonába utalják át ingyenesen. A szóban
forgó terület az építmény alatti parcella, ezzel az RMDSZfrakció közleménye szerint a testület megoldotta a kövesdombi unitárius egyházközség 1998 óta húzódó
problémáját.
A testület a továbbiakban az RMDSZ javaslatára elfogadta azt a klímastratégiát, amely a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentését tűzte ki célul, az épülő tömbházak hatékony
hőenergia-ellátása által, illetve megszavazták a közterületi
parkolásért felelős igazgatóság költségvetését, és módosítottak a parkolási szabályzaton is.

Fotó: Nagy Tibor

Magas részvételi arány
a magyar országgyűlési választásokon
A fővárosban a szavazók 56,44 százaléka, 723 454 váA választásra jogosultak 52,75 százaléka,
4 058 746 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi lasztópolgár adta le szavazatát 15 óráig.
Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 39,28
országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a
százalék, a 2002-es választáson 51,78 százalék szavazott
Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.
A részvételi arány 15 órakor Pest megyében volt a legmagasabb, 55,15 százalék, ami 570 368 szavazót jelent. A
legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében volt, 47,92 százalék, ebben a megyében
242 022-en voksoltak.

15 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában
a választásra jogosultak 48,89 százaléka, a 2010-es választáson 46,78 százalék, nyolc évvel ezelőtt 45,02 százalék,
négy évvel ezelőtt pedig 53,64 százalék voksolt 15 óráig.
(MTI)

Modulok és felmérősdi

(Folytatás az 1. oldalról)
Sőt egy zöldhéttel is bővül a csomag. Mindez illik a korszellemhez, ahogyan több európai országban is gyakorolják – magyarázta a miniszter.
A „paradigmaváltás” fontos újdonsága, hogy az évharmadi dolgozatokat a tanév eleji és az év végi felmérők
fogják helyettesíteni, amelyeket „keresztjavításos
módon” fognak értékelni. A módszer, hogy más megyébe
utaztassák a cikluszáró felmérő dolgozatokat, Sorin
Câmpeanutól származik. Az ő ötlete volt, hogy a diák
saját tanárának „elfogult” értékelését kiküszöböljék. Az
év végi felmérők kivitelezése azonban sokkal bonyolultabb, mint ahogy a miniszter elképzelte. Egy hetedikes
diáknak például húsz tantárgya van, ez húsz felmérőt jelent, az érvényes előírások szerint állítólag naponta kettőt szabad íratni, de így is tíz napig tartana a
„felmérősdi”. Arról nem is beszélve, hogy mennyi idő
kellene ahhoz, hogy az egész évi tananyagot alaposan
átismételjék, továbbá, hogy mennyire megerőltető lenne
egymás után húsz felmérőt megírni. Feltételezhetően a
testnevelés sem marad ki, hiszen van már tankönyv abból
is, miközben az alaptantárgyakból a tananyag szerves
folytatását jelentő középiskolai tankönyvek nagyon foghíjasan készültek el.
Ezek csak formaságok, mondhatná valaki, ha marad
továbbra is a megemészthetetlen mennyiségű tananyag,

amit nem az átlag romániai diák méretére szabtak, és
csak a legjobbak képesek megbirkózni vele. De a miniszter szerint nem kell megijedni, mert írják már az új tanterveket, divatos kifejezéssel a curriculumokat, az új
tankönyvek pedig őszire ott lesznek a számítógépen, a
miniszter ugyanis az online oktatásról sem szeretne teljes
mértékben lemondani. Hogy a számítógépes tankönyvekhez milyen mértékben fog hozzáférni valamennyi diák az
ország minden iskolájából? Az egy másik kérdés.
Hogy mitől lesz jókedve, kitől kap elismerést, hova
lesz a tekintélye a pedagógusnak, akit annyira sem „taksálnak”, hogy alapvetőnek hitt tevékenységét, diákjainak a tudását felmérje, ki tudná megmondani. Állítólag
a modulok (tanítási időszakok) során írathatnak felmérőt, de az igazi az év végi lesz, amelyet majd mások értékelnek.
Kérdés, hogy érdemes-e belemélyedni a pártjait és véleményét sűrűn váltogató miniszter legújabb nagyszabású ötletébe, amellyel állítólag a diákok és szülők
képviselete is egyetért. Nem tudom, hiszen minden előzmény adott, hogy az iskolai év végéig csak délibábos elképzelés maradjon, ahogy az is, hogy a megszakított,
félbehagyott reformoktól fuldokoló oktatásügyet újabb
zsákutcába tereljék. Gyermekeinknek, unokáinknak
pedig továbbra is a kísérleti nyúl (hogy egyéb állatot ne
említsünk) szerepét szánják.
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Hogy elcsituljon a szirénahang

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
Az Ungvárról érkezett kiskorúak
ittlétét a Maros Megyei Múzeum
munkatársai színes, interaktív kulturális tevékenységekkel igyekeznek minél élményszerűbbé tenni. A
Szívből jövő művészet nevű programot a Maros Megyei Tanács kezdeményezésére indította el a
múzeum a polgármesteri hivatal
szociális igazgatósága és a városi
közüzemi szolgáltató közreműködésével, a Játékok Napja (Zilele Jocurilor), valamint a Mustash bolt
anyagi támogatásával.
– A cél: a művészet lélekgyógyító
eszközeivel bár ideig-óráig feledtetni a gyerekekkel azt az élethelyzetet, amiből jönnek – foglalta
össze az akciósorozat lényegét
Liliana Lircă muzeológus, az intézmény közkapcsolatokért felelős
munkatársa. – Az Ifjúsági Szállóban
elszállásolt kiskorúak többnyire átutazóban vannak, így ott nem tartunk ilyen tevékenységeket, viszont
berendeztünk számukra egy múzeumi sarkot, ahol kedvükre rajzolhatnak, festhetnek, gyurmázhatnak. Itt,
a polgármesteri hivatal vendégházában egy nagyjából összeszokott társaság kapott menedéket, velük
könnyebb foglalkozásokat levezényelni. A múlt héten kerítettünk sort
az első programra, a Kultúrpalota

kiállítótereit mutattuk be a gyerekeknek, majd a néprajzi és népművészeti múzeumba is ellátogattunk.
A nap végére jól el is fáradt, de fel
is volt dobódva a csapat – mesélte a
múzeum szóvivője, majd hozzátette, hogy a szállítást a városvezetés biztosította a Víkendteleptől a
főtérig és vissza.
Ottjártunkkor éppen a második –
ezúttal házon belüli – tevékenység
kezdődött, a programirányítók –
Eliodor Moldovan és Farkas Noémi
– festők arcképeivé összeálló
puzzle-okat osztottak szét a gyermekek között.
A kis asztaloknál helyet foglaló
gyerekek többsége érdeklődve hallgatta a román nyelvről oroszra fordított programismertetést, és a
„beígért” házi feladat ellen sem lázadoztak. Eliodor arra kérte őket,
hogy a következő látogatásukig rajzoljanak, fessenek meg egy számukra kedves személyt vagy tájat,
majd azt is elárulta, hogy a munkákat a későbbiekben kiállítják
a Kultúrpalota múzeumpedagógiai
termében. Liliana Lircătól közben
megtudtuk, hogy az ukrán gyerekmunkák tárlatát május közepén, a
Múzeumok Éjszakáján nyitják meg.
„Elém szaladtak, átöleltek…”
A programkoordinátor szavait
Nicoleta Spivac, a Marosvásárhelyi

Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem
könyvelő szakos hallgatója, a Diákliga tagja tolmácsolta oroszul. Nicoleta Kisinyovból felvételizett a
MOGYTTE-re, a nagyszülei
Moszkvában élnek. A neve ukrán
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eredetű, jelentése énekes – tudtuk
meg a csupa derű lánytól, aki nemcsak a múzeumi tevékenységeken
segít be, hanem románórákat is tart
a gyermekeknek.
– Pár alapmondatot már tudnak,
például köszönni, megköszönni, útbaigazítást kérni az itteni fedett
uszodához – sorolta Nicoleta, majd
hozzátette, hogy nem egyedül,
hanem több – Moldovából, illetve
Ukrajnából származó – diáktársával
felváltva segíti a kommunikációt a
magyarul nehezen vagy egyáltalán
nem beszélő gyerekcsapattal.
– Nagyon megkedveltük egymást
a gyerekekkel. A múzeumlátogatás
alkalmával másodjára jöttem hozzájuk, és amikor az ablakból észrevettek, mind elém szaladtak, átöleltek.
Egyikük azt mondta, hasonlítok a
nővérére – tette hozzá az önkéntes
tolmács.
– Meséltek-e személyesebb dolgokról, az otthon maradt családtagokról? – kérdeztük.
– Mélyebb témákat nem érintettek, de amikor beindult az internetszolgáltatás a vendégházban, és
meghallottak egy beszámolót a városukban lévő újabb légiriadóról,
valamennyien megrémültek, és
azonnal telefonálni kezdtek az otthoniaknak. Szívszorító látvány
volt.
Az első légiriadó emléke
Miközben a földre telepedett kétháromfős csoportok a kirakósdarab-

„Apának most munka van”
Bár Ungváron a legutóbbi adatok
szerint 8000 magyar él, a pólócsapat tagjai közül kevesen beszélik
valamennyire a nyelvet. A 9 éves
Timurral és a 11 éves Andrással tudtunk pár percet beszélgetni. Mindketten azt mondták, remekül telik itt
az idő, és minden nagyon tetszik.
– Nem hiányzik az otthoni környezet – válaszolta kérdésünkre a
kisebbik fiú, de aztán zavartan el is
fordult, véget vetve a társalgásnak.
András lelkesebbnek tűnt az ittlétét
illetően, viszont azt sem titkolta,
várja, hogy hazamenjen.
– Apa hiányzik. De neki most
munka van – szögezte le komoly
arccal a kiskamasz.
Plüssmackó, gyurma, festészeti
kellékek, társasjátékok – a Kárpátaljáról érkezettek jelenlegi életterének megannyi mozaikdarabja.
Liliana Lircătől megtudtuk, hogy a
március 22-én indított múzeumi
programot egy hónaposra tervezték,
de április 22. után is folytathatják,
ha lesz kinek.
Szerettünk volna még egy magyarul tudó, ungvári nővel is beszélni, de mivel beteg lett a
kislánya, csak azt láttuk, ahogy a
gyerekkel az ölében autóba száll, és
elsiet, valószínűleg a sürgősségire.
A vendégház ajtajában Mátyási Leventével, a Víkendtelep igazgatójával találkoztunk, akitől megtudtuk,
hogy a menekültcsapat beköltözése

kákat találtatták, egyik kísérőjükkel,
a magát „kisebbik edzőnek” nevező
Szergejjel váltottunk pár szót.
– Harminc gyermekkel jöttünk,
öten vagyunk felnőttek. A gyermekek nagyon élvezik az itteni fedett uszodás edzéseket, és a többi
programnak is örvendenek –
mondta tört magyarsággal a vízilabdaedző, akit arról is megkérdeztünk, hogyan élték meg a kis
sportolók az elmúlt hónapok eseményeit.
– Ungváron egyelőre nincs nagy
baj, bombázások nem voltak, viszont naponta többször megszólalnak a szirénák. Az első légiriadó
nagyon megijesztette a gyerekeket.
A szüleikkel egyébként mindennap
értekeznek interneten, telefonon. Itt
jól érzik magukat, hiszen jó az ellátás, együtt tanulhatnak és különféle
szabadidős programokban is van részük, az állatkertben is voltunk –
tette hozzá Szergej.

után pár napig rendszeresen jöttek
vásárhelyiek ételadománnyal. A
romlandó élelmiszert azonban egy
idő után nem vették át, ugyanis
megteltek a hűtők, lassan nincs hol
tárolni az újabb felajánlásokat.
– Az igazán súlyos élethelyzetek
az Ifjúsági Szállóban vannak, ott
száznál több a menekült – tette
hozzá a szabadidőközpont igazgatója.
Távozóban azon gondolkoztam,
vajon valóban tábori kalandként élike meg ezek a gyerekek – az illetékes
hatóságok és magáncégek összefogásának köszönhetően kifogástalan körülmények között tölthető –
marosvásárhelyi heteket. Hányan
mondhatták volna el egy hosszabb,
nyelvi akadályoktól mentesített beszélgetés során, hogy a légiriadó
hangja itt is rájuk talál. Ha máskor
nem is, a napi tevékenységek, élmények után, amikor a vendégház fölött
már pislákolnak a csillagok.
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Szerkeszti: Farczádi Attila 1227.

Háromgólos hátrányból nyert kettővel a Fehérvár a Kisvárda ellen
A MOL Fehérvár FC háromgólos
hátrányból fordítva 5-3-ra nyert otthon a Kisvárda ellen a magyar labdarúgó NB I 26. fordulójának
szombati játéknapján.
A Fehérvár kezdte jobban a mérkőzést, mégis, amikor a vendégek
először átmerészkedtek a hazai térfélre, Bumba révén megszerezték a
vezetést. Majd a második támadásuknál Navrátil, a harmadiknál
Camaj volt eredményes, így 12 perc
után hárommal vezettek. Nem
Jegyzőkönyv
NB I, 26. forduló: MOL Fehérvár FC – Kisvárda Master
Good 5-3 (2-3)
MOL Aréna Sóstó, 2054
néző, vezette: Erdős.
Gólszerző: Nikolics (15., 85.,
a másodikat 11-esből), Bamgboye (18.), Zulj (59.), Kodro
(80.), illetve Bumba (8.), Navratil (10.), Camaj (12.).
Sárga lap: Zulj (31.), Kodro
(81.), illetve Leoni (40.), Kravcsenko (68., 84.).
Kiállítva: Kravcsenko (84.).
Fehérvár: Kovács D. – Nego,
Bese, Rus, Stopira, Hangya –
Fiola, Zulj (71. Makarenko) ,
Bamgboye (71. Petrjak) –
Kodro (87. Sabanov), Nikolics
(90+1. Kovács I.).
Kisvárda: Dombó – Hej,
Kravcsenko, Cirkovic, Leoni
(84. Petelej) – Melnyik, Karabeljov – Navrátil, Ötvös (62.
Zlicic), Bumba (70. Asani) –
Camaj (84. Nagy M.).

Fotó: a MOL Fehérvár FC honlapja

1. Ferencváros
2. Puskás AFC
3. Kisvárda
4. ZTE
5. Paks
6. Fehérvár FC
7. Honvéd
8. Debrecen
9. Mezőkövesd
10. Újpest
11. Gyirmót
12. MTK

25
25
26
26
26
26
26
26
26
25
26
25

16
13
12
9
10
10
9
8
8
8
6
6

A tabella
4
6
9
9
5
5
5
8
7
6
7
7

szegte kedvét a Vidinek a nagy hátrány, mentek előre a fehérváriak, és
három perc alatt lőtt két góllal felzárkóztak. A folytatásban is a fehérváriak játszottak fölényben, ám egy
lesgólon kívül többre nem futotta
erejükből.
A második félidőben összejött a
Fehérvárnak az, ami az elsőben

5
6
5
8
11
11
12
10
11
11
13
12

42-19
33-25
42-29
33-39
61-50
35-36
42-41
40-40
27-39
33-38
24-37
18-37

52
45
45
36
35
35
32
32
31
30
25
25

nem, Zulj találatával egyenlített. Az
utolsó félórára sem lassítottak a hazaiak, akik előbb Kodro révén átvették a vezetést, majd Nikolics
büntetőjével megduplázták előnyüket. A Kravcsenko kiállítása miatt
emberhátrányba kerülő Kisvárda
próbálkozott becsülettel, de nem tudott szépíteni.

Eredményjelző
* NB I, 26. forduló: Debreceni VSC – ZTE FC 0-0, MOL Fehérvár FC – Kisvárda Master Good 5-3, Budapest Honvéd – Paksi FC
1-1, Mezőkövesd Zsóry FC – Gyirmót FC Győr 1-0.
* 1. liga, felsőházi rájátszás, 3. forduló: FC Voluntari – Konstancai Farul 1-0. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 42 pont, 2.
FCSB 37, 3. Voluntari 30.
* 1. liga, alsóházi rájátszás, 3. forduló: Universitatea 1948 Craiova – CS Mioveni 1-1, Chindia Târgoviște – Bukaresti Dinamo
1948 0-2, Aradi UTA – Medgyesi Gaz Metan 4-0, Bukaresti Rapid
1923 – Botosáni FC 3-0. Az élcsoport: 1. Rapid 1923 29 pont, 2. Botosán 29, 3. UTA 26.
* 2. liga, felsőházi rájátszás, 2. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – Concordia Chiajna 2-1, Bukaresti CSA Steaua – Petrolul 52
Ploiești 2-1. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 50 pont, 2. Nagyszeben 47,
3. Kolozsvári U 43.
* 2. liga, alsóházi rájátszás, A csoport, 2. forduló: FK Csíkszereda
– Temesvári Politehnica 3-0, Dunărea 2005 Călărași – Sellemberki
CSC 1599 0-5, Jászvásári CSM Politehnica – Dacia Unirea 1919
Brăila 1-0. Az élcsoport: 1. Csíkszereda 36 pont, 2. Bukaresti Metaloglobus 31, 3. Jászvásár 29.
* 2. liga, alsóházi rájátszás, B csoport, 2. forduló: Gyurgyevói
Astra – Temesvári Ripensia 1-3, Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii –
Konstancai Unirea 3-3, Brassói FC – Bodzavásári FC 3-4. Az élcsoport: 1. Bodzavásár 35 pont, 2. Dés 31, 3. Zsilvásárhely 28.
Gazdag újabb győztes meccsen szerzett gólt
A Philadelphia Union magyar válogatott játékosa ismét gólt szerzett az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS), csapata az
alapszakasz szombati játéknapján otthon 2-0-ra legyőzte a Charlotte együttesét. Gazdag Dániel kezdőként lépett pályára, és csapata
második gólszerzőjeként a 46. percben volt eredményes. A támadó
középpályást a 91. percben cserélték le.
A Philadelphia döntetlennel kezdte a bajnoki idényt, azóta negyedszer győzött – ezeken 8-1 a gólkülönbsége –, és 13 pontjával a
Keleti főcsoport első helyén áll. Gazdag az utóbbi négy összecsapás
mindegyikén betalált az ellenfél kapujába.

Nyárádtőnek maradt az öt pont hátrány Kudzsirral szemben
Bálint Zsombor
Elszalasztotta a lehetőséget, hogy megközelítse a második helyen álló Kudzsirt
a Nyárádtői Unirea 2018 a labdarúgó 3.
liga IX. csoportja felsőházi rájátszásában.
A kudzsiriak otthonában rendezett mérkőzésen a nyárádtőiek ember- és egygólos előnyben voltak a 90. percig, amikor
a házigazdák egyenlíteni tudtak.
Öt pont választotta el a Kudzsiri Metalurgistul és a Nyárádtői Unirea 2018
csapatát a rájátszás előtt, miközben
előbbi a pótselejtezőre feljogosító második helyen áll, utóbbi pedig ezt a pozíciót
célozza. Ezért volt nagyon fontos az egymás elleni mérkőzés, hiszen Nyárádtő két
pontra közelíthette volna meg riválisát.
A zuhogó esőben játszott meccs végig
kiegyensúlyozott volt, egyik csapat sem
tudott igazán nagy helyzeteket kialakítani. Az első félidőben Kudzsir veszélyeztetett többet, a nagyobb lehetőségek
azonban Opric kapuja előtt alakultak ki.
Az elsőt Astafei hagyta ki, majd a 29.
percben Istrate végzett el egy szabadrúgást a tizenhatos bal sarkától, a hosszúra
csavart labdát Opric kiütötte, de senki
nem volt résen.
A második félidőben sem sokat változott a játék képe, míg az 53. percben Istrate meg nem lódult egyedül a kapu felé
kissé jobbról, és Grozav csak szabálytalanul tudta megállítani. Mivel Istrate
egyedül törhetett volna kapura, a játékvezető kiállította a kudzsiri védőt. Az emberelőny birtokában veszélyesebb lett
Nyárádtő, és a nyomás a 77. percben
góllá érett: egy jobb oldali kényszerítőzést követően Bîrsan az ötös vonalára
ívelt, ahonnan Astafei fejjel a hálóba to-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, rájátszás felsőház, 1. forduló: Kudzsiri Metalurgistul – Nyárádtői Unirea 2018 1-1 (0-0)
Kudzsir, városi stadion. Vezette: Marius Chițu (Târgoviște) – Gabriel Catană (Târgoviște), Răzvan Toader (Závoly). Ellenőr: Ioan Duma (Nagyszeben), Liviu Broscățan (Brassó)
Metalurgistul: Opric – Haj, Vlădia, Grozav, Rus, Selagea (56. Contra), Boldea, Udrea, Cocan (83. Șuteu), Păcurar, Lupu.
Unirea 2018: Feier – Ghila (46. Toboșaru), Birtalan, Ndiesse, Hreniuc,
Vasiu, Bîrsan (87. Hăjmășan), Iuga (46. Constantinescu), Săvoaia, Istrate,
Astafei.
Gólszerzők: Rus (90.), illetve Astafei (77.).
Sárga lap: Lupu (21.), Rus (84.), illetve Ndiesse (19.), Vasiu (57.), Istrate
(79.).
Kiállítva: Grozav (53.).
Eredményjelző
* 3. liga, IX. csoport, felsőházi rájátszás 1. forduló: CS Vajdahunyad – Kolozsvári Viitorul 5-0, Kudzsiri Metalurgistul – Nyárádtői Unirea 2018 1-1.
* 3. liga, IX. csoport, alsóházi rájátszás 1. forduló: Beszterce-Naszódi Gloria
2018 – Gyulafehérvári Unirea 1924 2-2, CS Marosújvár – Szászrégeni CSM
Avântul 2-1, Kolozsvári Sănătatea – Tordai Sticla Arieșul 6-3.
vábbított (0-1). Csupán egy negyedórá- delem (az elsőt már most odaadhatják
nyit kellett volna kihúzniuk kapott gól Vajdahunyadnak) még nem zárult le, hinélkül a nyárádtőieknek, ráadásul plusz- szen nyolc forduló még hátravan a rájátemberrel, azonban abba a hibába estek, szás végéig, és a két csapat is két
amibe nagyon sok más, tapasztalatlan alkalommal találkozik még egymással.
együttes: magukra húzták az
A felsőház állása
ellenfelet. Kudzsir szögletet
1.
Vajdahunyad
1 1
0 0
5-0 55
szöglet után végezhetett el, és
1 0
1 0
1-1 38
a kitartó rohamozás a 90. 2. Kudzsir
1 0
1 0
1-1 33
percben meghozta a gyümöl- 3. Nyárádtő
1 0
0 1
0-5 30
csét: egy jobb oldali beadást 4. Viitorul
Lupu csúsztatott meg a hoszAlsóházi tabella
szú sarok irányába, Rus pedig
1.
Gloria
2018
1 0
1 0
2-2 25
a kapufa mellől bevetődve
1 1
0 0
2-1 23
megszerezte az egyenlítő gólt 2. Marosújvár
3. Sănătatea
1 1
0 0
6-3 21
(1-1).
1 0
0 1
1-2 15
Így marad az öt pont kü- 4. Szászrégen
1 0
0 1
3-6 15
lönbség, azonban a második 5. Torda
1 0
1 0
2-2 12
pótselejtező helyért folyó küz- 6. Unirea 1924

Gól nélküli döntetlen
a rangadón
Nem született gól a labdarúgó 4. elitliga alapszakasza 16. fordulójában rendezett rangadón a két marosvásárhelyi csapat között, amelyek egyben a
feljutás legnagyobb várományosai is – bár lehet, hogy
Radnót és Marosludas más véleményen van erről. Ez
előrevetíti, hogy a rájátszásban nagy csatára számíthatunk, noha már az is bizonyos, hogy az ACS Marosvásárhely 3, az ASA 2 ponttal kezdi majd a
felsőházi sorozatot.
Amúgy a hétvégi eredmények után véglegessé vált
a felsőház mezőnye. Amint említettük, az 1. csoportban az is világos, hogy milyen sorrendben zárják az
alapszakaszt, a harmadik bejutó a Marosszentgyörgyi
Kinder, amely 1 ponttal kezd. A 2. csoportban egyelőre az a biztos, hogy Radnót, Marosludas és az Academica Transilvania végeznek az első három helyen,
itt az első kettőnek a helycseréje még lehetséges, a
következő (az alapszakaszban az utolsó előtti) játéknap rangadójaként ugyanis Marosludas éppen Radnótot fogadja.
A mérkőzéseket szerdán játsszák, így szombaton
már végső sorrendet lehet hirdetni a két csoportban
az alapszakasz végén.
Eredményjelző
A labdarúgó 4. elitliga 16. fordulójának eredményei:
* 1. csoport: Ákosfalvi Napsugár – Nyárádszereda 1-1, Marosvásárhelyi ASA – ACS Marosvásárhely 0-0, Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő –
Marosoroszfalui Mureșul 0-2, Mezőrücsi Câmpia – CS Szováta 2-2. A Marosszentgyörgyi Kinder állt.
* 2. csoport: Búzásbesenyői Înfrățirea – Mezőszengyeli Inter 1-0, CS Radnót – Kerelői
Mureșul 4-0, Dicsőszentmártoni Viitorul – Marosludasi Mureșul 0-6, Marosvásárhelyi Academica Transilvania – Marosvásárhelyi Atletic 7-2.
A Nyárádtői Unirea 2018 II állt.
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Távol áll még a marosvásárhelyi sport a potenciáljától
Bálint Zsombor
Sajtótájékoztatón összegezte az
els negyedév eredményeit a marosvásárhelyi városi sportklub. Az els
három hónap legjobb eredményének
Biró Krisztián birkózó U23-as Európa-bajnoki ezüstérmét nevezték,
kiemelték ugyanakkor a 15 éves
íjász, Moréh Tamás országos felnttcsúccsal megszerzett bajnoki címét,
Fángli Henrietta úszó három országos aranyát (az egyiket egy 21 éves
országos csúcs megdöntésével!), illetve Daniel Nicuan úszó két országos bajnoki címét.
Ezeknél az egyéni eredményeknél
azonban fontosabb a trend, amelybe
illeszkednek, az irány, amelyen a városi sportklub elindult az utóbbi két
évben. Soós Zoltán polgármesterrel
mindjárt a beiktatása után beszélgettünk, ezért most arról faggattuk, mi
az, amit sikerült is eddig megvalósítania tervekbl.
– Hol áll jelenleg a marosvásárhelyi sport? Mondjuk százalékban kifejezve? Egy éve még az adósságok
törlesztése volt napirenden, most
annál talán jobb a helyzet, de még
mindig nagyon távol állunk attól,
ami talán potenciál lenne a város
sportjában…
– Az a húsz év kiesés, ami a beruházások elmaradását jelentette a
sportinfrastruktúrában, nagyon érzdik, bár a tavaly erteljesen kezdtük
fejleszteni a sportbázisokat. Az els
a víkendtelepi sátortets uszodának
a visszaállítása volt, azóta felújítottuk az edztermeket a Ligetben, felújítottuk a meggyesfalvi öltözket,

felújítottuk a Víkendtelepen a sportklub székházát, a futballpályákat és
a teniszpályákat. Folyamatban van
az új uszoda átvétele, illetve tárgyalások folynak a Romgaz bázis átvételérl is. Ha százalékban kellene
kifejezni, ami az infrastruktúrát illeti,
akkor úgy gondolom, hogy valahol a
tíz százalékot elértük, de még rengeteg munka van. Hiszen Marosvásárhelynek nincs atlétikapályája, nincs
mköd stadionja, és lehetne sorolni
a hiányosságokat. Ami a klub, illetve
az egyes szakágak munkáját illeti,
úgy gondolom, hogy jobban állunk,
megközelítettük legalább a 30%-ot,
de ahhoz, hogy kineveljünk újabb és
újabb sportológenerációkat, nyilvánvalóan évek kellenek. Most azon fáradozunk, hogy az egykori kémiai
líceum sporttermét átadjuk az Iskolás Sportklubnak, ahol a birkózóközpont mködik majd, Gyarmati
Ferencékkel együttmködésben. Az
idén az ideiglenes atlétikapálya átadását is tervezzük, hiszen van már
országos bajnokunk, és rendkívül
fontos biztosítani az edzésekhez a
körülményeket az atlétáknak, hogy
még több jó szakági sportolónk legyen. A lényeg, hogy a sportklubnál
dolgozó kollégák ugyanazzal a komolysággal végezzék a munkájukat,
mint eddig. És reméljük, hogy júniusban a kosárlabdacsapat is bejut a
legjobbak közé.
– Ha már a kosárlabdánál tartunk, hogy állunk a csapatsportok
terén? Hány alakulatot tud magas
szinten fenntartani a város? Hisz pillanatnyilag ebben a tekintetben nagyon rosszul állunk.

Bemutatták az idén kiemelked eredményeket elért sportolókat
Fotó: a városi sportklub közösségi oldala

Soós Zoltán polgármester szerint sok még a tennivaló
Fotó: a városi sportklub közösségi oldala

– Jelenleg a kosárcsapatról lehet
állítani, hogy jól áll, és remélhetleg
el tudjuk érni, hogy az országban a
legjobbak közé kerüljünk. A ni kosárlabda szintén erteljesen fejldik.
Vízilabdában elég ritka a romániai
mezny, de a marosvásárhelyi csapatok jól teljesítenek, csak nyilván a
meznyt kell fejleszteni. Az idén arra
összpontosítunk, hogy a futball és a
kézilabda fejlesztését is elindítsuk,
de ezekben a sportágakban jelents
elrelépésre van még szükség. Tárgyalások, elkészítések szintjén tartunk. Nyilván, hogy a csapatsportok
esetében a város csak korlátozott
mértékben tudja biztosítani az anyagi
háttért, a hozzájárulása már nem
lehet dönt mérték. Egy 1. ligás futballcsapat évi költségvetése kb. 4-5
millió euró, ezt nem tudja a város
biztosítani. Viszont ahogy a férfi-kosárlabdacsapat támogatásába nagyon
sok szponzor bekapcsolódott, amikor
látták az eredményeket, ugyanez várható a futballnál is. Ehhez azonban
elbb fel kell mutatni legalább egy 2.
ligás csapatot, úgyhogy most leghamarabb ezt a célt kell elérni.
– Szó volt arról, hogy az uszodát
és a sportcsarnokot a város átveszi a
minisztériumtól, de az uszoda (amely
egy évvel az átadása után sem mködik) ügye már-már az X-akták történetét súrolja. És azt is megkérdezném, hogyan áll például a stadion
felújításának ügye?
– Az uszoda átvétele kormányhatározatra vár. Ez nem a város hatásköre, sajnos, de amit tudtunk,
segítettünk, hogy gyorsítsuk a folyamatot. Megvan az ígéret, hogy a jog-

szabály rövidesen elkészül, és az
uszoda átkerül végre a város tulajdonába. Addig is azt kértük a minisztériumtól, hogy amíg elkészül a
kormányhatározat, nyissák meg a létesítményt, majd a város átveszi utólag. Erre a miniszter úr ígéretet is tett,
tehát várhatóan még a tavasszal mködni fog az uszoda. Ami a sportcsarnokot illeti, valószínleg még
elhúzódik az átadása, hiszen az országos újjáépítési és ellenállóképesség-növelési terv keretében a
minisztérium sokkal könnyebben tud
pályázni a felújítására. Errl is tárgyaltunk, folyamatosan napirenden
tartjuk a kérdést. Ami a stadiont illeti,
elkészületben van az a tervpályázat,
amelyet az idén meghirdetünk, és az
év végéig le szeretnénk zárni, hogy
legyen egy valós gazdasági mutatókat tartalmazó megvalósíthatósági
tanulmány. Akkor a jöv évben a
páyázat meg tud indulni, hiszen itt
egy sokkal nagyobb volumen, körülbelül 50 millió eurós beruházásról
beszélünk.
– A törvény szerint a városi költségvetésbl 5%-ot lehet sportra költeni. Marosvásárhelyen ez az arány
hozzávetlegesen 1,5%-nyi. Ennyit
tud és akar biztosítani a város?
– Nyilván, hogy nem. Ez az öszszeg minden évben növekedik. A
másfél százalék jelenleg, amit a
sportklubra költ a város, de emellett
több millió lejes támogatást biztosítunk a független, önálló kluboknak,
hiszen fontos, hogy ne érhessen az a
vád minket, hogy a városban mköd többi, kisebb klubot nem támogatjuk. Ezért ennél nagyobb a sportra
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A szerz kiegészítései
Hogy jobban érthessük a polgármester
szavait, megvilágítanánk néhány részletet.
A Romgaz-bázis, amelyrl említést
tesz, az a hatalmas romhalmaz, amely az
egykori Ritz-fürd környékén rondítja a
városképet. A hatalmas, 1500 férhelyes
sportcsarnokot, olimpiai uszodát, tekepályát és sporthotelt tartalmazó komplexumot még 1989 eltt kezdte építeni az
állami gázszolgáltató, az építkezés azonban a politikai változások és a korábbi
vállalat több részre darabolódása miatt elakadt. A tulajdonjog a kitermeléssel foglalkozó Romgaznál maradt, amely már
nem tudta/akarta az építkezést befejezni.
Az utóbbi 30 évben több próbálkozás is
volt arra, hogy a komplexumot átvegye a
város, de ezek – legtöbbször szubjektív,
vagy inkább politikai okok miatt – mindig
elakadtak. Jelenleg a befejezéshez több
pénz kellene, mint amennyit eddig belefektettek, hiszen a tervek elavultak, ezek
megújítására lenne szükség, és így sem
biztos, hogy a mai igényeket kielégít
szintre lehet ezeket hozni. Az biztos azonban, hogy valamit kezdeni kell a városképet rondító monstrumokkal.
Az említett „ideiglenes atlétikapálya” a
ligeti stadion futópályájának korszer burkolattal való ellátása, hogy az legalább
edzésekre használható legyen, hiszen
ma az atléták rendelkezésére kizárólag a
Bolyai líceum elavult sportpályája áll. A
megoldás azért ideiglenes, mert utóbb az
egész stadion felújításának részévé válik,
amelyrl az interjúban késbb a polgármester is beszél.
A polgármesteri hivatal honlapján közzétett évi költségvetése a városnak valamivel több mint 622 millió lej. Ebbl a
sportra 9 millió 775 ezer lejt szánnak, a
városi sportklub 7 millió 900 ezer lejt kap,
pályázatok révén 1 millió 860 ezer lej
kerül kiosztásra. Egyszer számítással a
sportra szánt összeg a város költségvetésének 1,57%-a, az összegben nincsenek benne a különböz beruházások.

fordított összeg, kb. 3%-nyi, amit a
város a sportéletre költ, különböz
formákban. Nyilván azt szeretnénk,
ha ezt tovább tudnánk növelni, illetve nagyon fontos bevonzani küls
forrásokat, hiszen nem feltétlenül a
közpénz kell hogy legyen az elsdleges forrás. A közpénz szerepe az,
hogy megteremtse a stabilitást a
sportolók számára, erre jönnek majd
a különféle támogatások.

Varóék ezúttal az Eb-n
aranyozták be magukat
Újabb hangzatos sikert
ért el Varó Norbert és
édesapja, Varó Gyula: a
törökországi Alanyában
rendezett lábtenisz-Európa-bajnokságon vették
ki alaposan a részüket a
román csapat egyedülállóan jó szereplésébl.
Varó Norbert a felntthármas, valamint vegyeshármas számban megszerzett két aranyéremmel
gazdagította gyjteményét, míg édesapja, Varó
Gyula az edzi stáb tagjaként szaktudásával segítette a 13 aranyérem
megszerzésében a román
küldöttséget.
„Nagy öröm számunkra, apa és fia számára, hogy a tavalyi
világbajnoki cím után marosvásárhelyiként hozzá
tudtunk járulni a román lábtenisz- latkozta lapunknak még a hazaút
válogatott újabb sikereihez” – nyi- során Varó Gyula.

George Buhlea a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után cím msorának meghívottja George Buhlea. A marosvásárhelyi Szász Albert
Sportlíceum edzjével Szucher Ervin az atlétika nehéz helyzetérl és
az elhanyagolt infrastruktúráról beszélget.
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Botrány
a Sirius számlájára

Rangadókra hangolva
Bálint Zsombor
Elvileg erősebb ellenféllel találkozott a 11. fordulóból elhalasztott mérkőzésen a Marosvásárhelyi CSM
kosárlabdacsapata, amelynek jó esélye van arra is, hogy ott legyen az 1.
liga döntő tornáján.
Az Agronomia ellen azonban
nyoma sem volt a kiegyensúlyozottságnak, az örömkosárlabdát játszó
megyeszékhelyiek az elejétől a végéig uralták a fővárosiak elleni mecscset. Pedig hiányzott a csapatból
Ross-Miller, és nem lépett pályára a
közelmúltban igazolt Coste sem, hisz
egyikük sem volt a keretben, amikor
eredetileg kellett volna a mérkőzést
játszani. Érezhető volt azonban, hogy
valamivel komolyabban veszik a
meccset a fiúk, mint az előzőeket,
nemcsak azért, mert erősebb ellenállásra számítottak, de azért is, mert rövidesen következnek a rangadók az
ellenlábasok ellen a feljutásért zajló
küzdelemben, és lassan ráhangolódnának ezekre.
A találkozót gyakorlatilag az első
percek hajrájával eldöntötte a CSM,
amelynek hosszú ideig egyetlen kimaradt támadása sem volt. Ráadásul
már az elején – apropó, összpontosítás! – nagyon megtömték triplákkal
az ellenfél kosarát, egy adott pillanatban 7/9 volt a mutató, a végéig pedig
15 hármast dobtak a házigazdák, kereken 50%-os mutatóval. Ugyanakkor a védelemben minden bizonnyal
már a Laguna és a Știința elleni mérkőzésekre gyakoroltak, mert nagyon
hatékonyan gátolták meg az ellenfelet, hogy könnyű dobópozícióba jusson.
Természetesen azért ezen a mecscsen sem lehet feltétlenül egyenletes
teljesítményről beszélni, hiszen a második negyed közepe tájától lankadt
egy kicsit a figyelem, és egyes játékosok már nem tudták teljesen komolyan venni a meccset. Ez ekkora
fölénynél valahol érthető is. Ám
mások, mint Șolopa vagy Martinić,
amíg pályán voltak, nem kímélték az
ellenfelet, Sánta Szabolcs pedig
mindössze 20 percnyi játékkal is öszszehozott egy dupla duplát, 15 ponttal és 12 lepattanóval.
A marosvásárhelyi csapatnak a két
rangadó előtt vasárnap még egy mérkőzése van, 18 órától a Nagyváradi
CSM második csapatát fogadja, ami
jó főpróbának ígérkezik az igazán
fontos próbatételek előtt.

Bálint Zsombor

Fotó: a CSM honlapja

Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga, elmaradt mérkőzés a 11. fordulóból: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Agronomia 106:47 (35-10, 21-16, 27-9, 23-12)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Csíki Zsolt
(Marosvásárhely), Szőcs Janka (Gyergyószentmiklós), Angel Crișan
(Kolozsvár).
Marosvásárhelyi CSM: Șolopa 22 pont (2), Martinić 18 (4), Sánta
15, Engi-Rosenfeld 12 (4), Borșa 11, Steff 9 (3), Szilveszter 5 (1), Kiss
5 (1), Mureșan 4, Nistor 3, Tălmăcean 2, Györki.
Agronomia: Oprea 13 pont (2), Stoicescu 8 (2), Lazăr 8, Stănescu 6
(1), Buligescu 5 (1), Schell 5 (1), Vilcinschi.
Eredményjelző
Kosárlabda 1. liga, 11. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti
Agronomia 106:47; 17. forduló: Bukaresti NN Ulisse – Jászvásári Politehnica 42:69, CSU Craiova – Bukaresti Agronomia 57:68.

Célkitűzésnek marad az 5. hely
Bálint Zsombor
Második mérkőzését is elveszítette Arad ellen a Sirius női kosárlabdacsapata a rájátszás első
körében, így a sorozatban is alulmaradt. Ezt követően az 5-8. helyért
folytathatja az idényt, az első ellenfél a Kézdivásárhelyi KSE lesz.
Pedig, mint tudjuk, ha tisztességes körülmények között zajlott
volna az Alexandria–Arad mérkőzés az alapszakasz utolsó fordulójában, a Siriusnak nem is Arad kellett
volna legyen az ellenfele. Az ott
történtek után a szövetség egyik
első intézkedésként két nemzetközi
játékvezetőt is küldött a marosvásárhelyi találkozóra, mint még soha.
Akik aztán kötelességüknek érezték
„megvigasztalni” egy kicsit Aradot
az Alexandrián történtek miatt...
Pedig akkor is, most is a Sirius volt
a szenvedő alany... (lásd mellékelt
összefoglalónkat). Tévedés ne
essék, nem szeretnénk a bírókat hibáztatni a vereségért, ám az tény,
hogy nagyon gyorsan, még az első

félidőben befújtak négy szabálytalanságot Chiș ellen, hogy elvegyék
a kedvét az agresszívebb védekezéstől (ami nagyon zavarta az elején
az aradiakat), és a végére Sherill és
Cortez is leülhetett a padra öt személyi hibával. Utóbbi egy technikaival is, miután ellenfele büntetlenül
szabálytalankodott ellene, majd
provokálta... A Sirius ellen 23 szabálytalanságot fújtak, Arad ellen
mindössze 13-at, Arad 21 szabaddobást végezhetett el, a Sirius 9-et
– ezek beszédes statisztikai adatok.
Az alapszakaszban a marosvásárhelyi alakulat már megszorongatta
az aradit, azonban már akkor világos volt, hogy csakis tökéletes teljesítménnyel győzhet ellene, amitől
ezúttal távol állt. A védekezés még
hagyján (amíg a bírók le nem hűtötték a védők harciasságát), támadásban azonban igencsak szenvedtek a
lányok. Sokszor lehetett látni, hogy
senki nem mozdul a labdáért,
mintha nem lett volna egyetlen begyakorolt séma sem, így több esetben kellett rossz pozícióból,
időkrízisben dobni. Vagy olyan

passzokal próbálkozni, amelyekről
messziről látszott, hogy elcsípik a
védők (innen a 17 lopott labda Arad
részéről, szinte mindegyik gondolkodás nélkül, gyakorlatilag az ellenfélnek adott passz volt). Nem
csoda tehát a dobások rossz eredményességi aránya, amihez hozzájön a katasztrofális triplamutató
(4/23) – ez viszont már nem írható
az aradi védelem számlájára.
Ahányszor csak lehetőség nyílt
volna az eredmény szorosabbá tételére, szinte mindig egy bután elfecserélt támadás kimaradt, Sherill
azt is bemutatta, hogy miként lehet
színegyedül kihagyni palánk alól.
Az 5-8. helyért zajló, Kézdivásárhely elleni párharc szintén két
győzelemig tart, a Sirius hazai pályán kezd. Nem lesz egyszerű feladat, hiszen a KSE szinte-szinte
nyert a Szatmárnémeti elleni sorozatban. Továbbjutás esetén valószínűleg az az Alexandria lesz az
ellenfél az 5. helyért zajló döntőben, amely nem tudta kihasználni,
hogy „elvette” a Sirius helyét a negyeddöntőben.

Mint tudjuk, a Sirius női kosárlabdacsapata a 6. helyen végezte az alapszakaszt, miután az utolsó fordulóban Alexandria
hatalmas meglepetésre legyőzte Aradot. Ha Arad nyer, ahogy
a papírforma ígérte, akkor a marosvásárhelyi együttes lett
volna az 5., és más ellenfelet kap a felsőházi rájátszás első körében, így azonban Alexandria megelőzte. A mérkőzésen történteket egészen más megvilágításba helyezi a Playsport.ro
honlapon megjelent írás a neves oknyomozó sportújságíró, Justin Gafiuc tollából. Ennek a lényegét foglaltuk össze az alábbiakban.
Mint írják, a mérkőzés „főhősévé” a bukaresti játékvezető,
Mihai Săndulache vált. Ténykedése következtében Alexandria
53 (!) szabaddobást végezhetett el a meccsen, ez abszolút rekord az utóbbi tíz évben, amióta ezt a statisztikát vezetik, míg
Arad 18-at. Eddig 30 volt a maximális szám. Az arány a szünetben még 9:8 volt. Aradnak öt (!) kiállított játékosa volt a
végjátékban öt hibáért, gyakorlatilag a kezdő ötös. 81:81-nél
Hadžovićnak nem engedte elvégezni a szabaddobásait, azt állítva, hogy vérzik, ami egyszerűen nem volt igaz. Ezek tények.
Szubjektívnek minősíthető állítás, hogy Săndulache többször
„átfújt” a kolléganői zónájába is, a brigád vezetőjeként megváltoztatta utóbbiak ítéleteit, mindig Alexandria javára. Az
utolsó két percben minden aradi támadást megállított, különböző kitalált szabálytalanságok miatt (lépés, 3 másodperc stb.).
Hogy ez erősen megalapozott vélemény, azt a honlapon megnézhető videóból bárki leszűrheti, egyes ítéletei az abszurditás
határát súrolják. A videón az is látszik, hogy Săndulache ökölbe
szorítja a kezét Alexandria egy-egy találatánál.
Hogy utóbb állítólag az öltözői folyosón a rendőrök állították meg, hogy össze ne verekedjen az aradi játékosokkal, nem
kommentáljuk, mert ez már egy másik történet. Azonban a fentiekből elég világosan látszik: mi vezetett oda, hogy Alexandria
játszhasson a rájátszásban Konstanca ellen, és nem a Sirius. Az
indítékot csak találgathatjuk, ha nem a házigazdák vették rá
valahogy, amit persze tagadnak, akkor jó ok lehet az is rá, hogy
a fogadóirodák igen busásan jutalmazták az Alexandriára fogadókat. Bár, tekintve, hogy az egyetlen játékvezető volt az
idén, akit a marosvásárhelyi közönség vehemensen kifütyült
(éppen a Sirius–Arad mérkőzésen bíráskodott), akár a Sirius
iránti ellenszenv is motiválhatta.
A sportági szövetség mindenesetre az ügy kapcsán összehívta az illetékes bizottságokat, ahol elemzik a videoanyagot,
és megvizsgálják az ellenőr, Bedir Șefer jelentését. A szövetség
elnöke, Carmen Tocală azt mondta, várják a hivatalos panaszt
az aradi csapat részéről is, ilyen azonban nem lesz – közölte
Marcel Urban klubelnök –, mert félnek a bosszúállástól.
Aradnak végül is mindegy. Az ügy igazi vesztese a marosvásárhelyi csapat.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, rájátszás 1. kör, 2. mérkőzés: Marosvásárhelyi Sirius – Aradi FCC 56:80 (11-21, 13-19, 17-19, 15-21)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Alin
Faur (Temesvár), Alexandra Stan (Bukarest), Octavian Goina
(Nagyvárad). Ellenőr: Bogdan Bădilă (Bukarest).
Sirius: Sherill 21 pont (2), Ljubinec 10, Cortez 9 (1), Sólyom 5,
Anca 5 (1), Lipovan 4, Chiș 2, Feiseș, Czimbalmos, Badi, Mircea.
Arad: Keys 23 pont (1), Hadžović 20 (3), Sutherland 12, Ghiță 9
(1), Akathiotu 8 (2), Manea 6 (1), Vaida2, Mîrne-Nagy, Fleșer.
Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, rájátszás:
* felsőház, második mérkőzések (két győzelemig tartó párharcok): Kézdivásárhelyi KSE – Szatmárnémeti CSM 65:67 (1-1),
Marosvásárhelyi Sirius – Aradi FCC 56:80 (0-2), CSM Alexandria
– Konstancai Phoenix 48:66 (0-2); harmadik mérkőzés: Szatmárnémeti CSM – Kézdivásárhelyi KSE 88:67 (2-1).
* alsóház, második mérkőzések (két győzelemig tartó párharcok): Bukaresti Rapid – CSM Târgoviște 45:72 (0-2), Brassói
Olimpia – Bukaresti Agronomia 70:75 (0-2).
A rájátszás második körének párosításai
Az 1-4. helyért: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Konstancai
Phoenix, Szatmárnémeti CSM – Aradi FCC.
Az 5-8. helyért: CSM Alexandria – Kolozsvári U, Marosvásárhelyi Sirius – Kézdivásárhelyi KSE.
A 9-10. helyért: CSM Târgoviște – Bukaresti Agronomia.
A 11-12. helyért: Brassói Olimpia – Bukaresti Rapid.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

IDŐS NŐ mellé gondozónőt keresünk Panitba. Érdeklődni a 0740-

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis

309-612-es telefonszámon. (15532-I)

egyre várjuk.
Enyhíti hiányát, ha álmainkban

MEGEMLÉKEZÉS

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739502. (15464)
MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (15526-I)

SÜTŐ GYULÁRA

Az ész megérti, de a szív soha,
gyünk, ahol Ő van, oda.

Fájó szívvel emlékezünk április

Az élet múlik, de akit szeretünk,

4-én

születésű

arra életünk végéig emlékezünk.

AMBRUS MAGDOLNÁRA (szül.

Könnyes szemmel emlékezünk a

Szombath) halálának 3. évfordu-

nyárádandrásfalvi

lóján. Nyugodjon békében! Sze-

KÁROLY halálának 10. évforduló-

rettei. (p.-I)

jára. Felesége, gyermekei, uno-

a

szabédi

kái,

id.

valamint

Nyugalma

dédunokái.

legyen

csendes!

Az idő múlik, de feledni nem
lehet,
csak megtanulni élni nélküled.
Szomorú

szívvel

emlékezünk

SZILÁGYI MÁRIÁRA április 3-án,
halálának első évfordulóján. Jóságát és szeretetét soha nem feledjük. Bánatos férje és lánya.
(15518)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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. (66390-I)
ALKALMAZUNK FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a 0773-316-377es telefonszámon. (66385-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
(Juhász Gyula)
Fájó szívvel emlékezünk április
4-én MOLNÁR ROZÁLIA szül.
Simon volt marosvásárhelyi lakosra, az ICSAP volt dolgozójára
halálának hetedik évfordulóján.
Nyugodjon békében! Áldott emlékét örökre megőrzi lánya, Ildikó,

veje,

Csaba,

imádott

unokája, Betike, nővére, Annuska, sógora, Sándor. (15550-I)

Számlálóbiztosokat
és felülvizsgálókat
toborzunk!
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosokat és
felülvizsgálókat toboroz, akik 2022.05.16. és 2022.07.17. között a
népszámlálás keretében közvetlen adatfelvételt végeznek terepen.
Az önkormányzat a kiválasztott személyekkel szolgáltatói szerződést köt. Az említett időszakban 121 számlálóbiztosra és nyolc felülvizsgálóra lesz szükség Marosvásárhelyen.
Jelentkezési feltételek:
– Életkor: legalább 18 év a kiválasztás napján;
– Legalább középfokú végzettség;
– Tiszta erkölcsi bizonyítvány;
– Bankszámlaszám;
– Táblagépkezelési ismeretek;
– Jó kommunikációs készség; a személyközi kapcsolatok kialakításának képessége, szívélyes, kellemes megjelenés, módszeres és
szigorú egyéniség;
– Mobiltelefon, amelyen a számlálóbiztos elérhető;
– Stressztűrő képesség;
– A nem román ajkú közösségekben az adott kisebbség nyelvének, sajátosságainak ismerete előnyt jelent a terepen végzett
munka során.
A számlálóbiztosok javadalmazása a terepen kitöltött kérdőívek
számának függvényében történik. Az adatlap több részből áll, amelyek összetettsége eltérő:
• 7 lej a személyekre vonatkozó kérdőív kitöltéséért
• 3,5 lej a lakásra, illetve a közös lakótérre vonatkozó kérdőív
kitöltéséért.
A felülvizsgálók javadalmazása a 2022-ben megjelent 145-ös
számú kormányhatározat szerint történik.
Azok, akik számlálóbiztosnak vagy felülvizsgálónak jelentkeznének, töltsék ki a jelentkezési lapot, és adják le a polgármesteri
hivatal iktatójában, vagy küldjék el a következő e-mail-címek valamelyikére: primaria@tirgumures.ro , infopublic@tirgumures.ro.
A jelentkezési laphoz kötelezően csatolandó dokumentumok:
• Személyazonossági igazolvány másolata;
• Tanulmányokat igazoló diplomák (legalább középiskolai végzettséget igazoló);
• Tiszta erkölcsi bizonyítvány;
• A népszámlálás kérdőívének egyéni kitöltését igazoló dokumentum.
A jelentkezési lap leadási határideje: 2022. április 17. Az e dátum
után beküldött jelentkezéseket nem fogadjuk el.
Figyelem: Azok, akik mindkét szerepkörre jelentkeznének, jelöljék be mindkét lehetőséget a jelentkezési lapon.
A számlálóbiztosokat a Maros Megyei Statisztikai Hivatal választja ki a jelentkezők közül.
A jelentkezési lap megtalálható a hivatal honlapján:
www.tirgumures.ro .
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
bel- és külkapcsolati osztálya

halálának 3. évfordulóján.
Nyugodj békében!
Szerettei. (15497)

ÁCS

(sz.-I)
VÁLLALJUK: tetőszerkezet elkészítését, tetőjavítást, tetőfödém lecserélését,
ácsmunkát,
terasz-,
kerítéskészítést, külső szigetelést,
belső munkálatokat: glettolást, festést, javítást, vakolást, gipszkartonozást. Amit kínálunk: kedvezményes
árak; többéves szakmai tapasztalat;
minőség, megbízhatóság. Ingyen kiszállással árajánlatot adunk. Tel.
0756-706-269. (15506)

emlékezünk április 3-án

látjuk.
hogy egyszer majd mi is elme-

MINDENFÉLE

Örök szeretettel és fájó szívvel

ELHALÁLOZÁS

„Nem a nap lesz néked többé

Elvesztettem azt, akit nagyon szerettem,
jókedvem, nyugalmam vele elvesztettem.
Üres már a lakás, nincs kit hazavárjak.
Majd ha elindulok, napjaim letelvén,
karjaid kitárva várj az út végén.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek.
Tudom, hogy búcsú nélkül oly
messzire mentem,
tudom, hogy megsirattok nagyon gyakran engem.
Nyugodjatok bele, már nincs mit tenni,
szerettem volna még köztetek lenni,
de a halál legyőzött, el kellett menni.”
Két kezed munkáját mindenhol látjuk,
áldott, szép emléked a szívünkbe zárjuk.
A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni az érted hulló könnyeket.
Egy váratlan perc alatt életed véget ért.
Búcsúzni sem volt időd, csak csendesen elmentél.
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2020.
április 4-ére, amikor két éve távozott az élők sorából a drága
jó férj, édesapa, nagytata, dédtata,
HORVÁTH JÁNOS
68 éves korában.
Drága emléke örökre szívünkben él.
Gyászoló szeretteid: feleséged, gyermekeid, azok családja és
unokáid. (15536-I)

nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked,
hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz

Örök hiányát érezve, jóságát és

ékességed.”

szeretetét szívünkbe zárva emlé-

Fájdalomtól megtört szívvel, de

kezünk az ákosfalvi

Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédmama, testvér, rokon, jó szomszéd és barát,

GYÖRGY FERENCZRE,
aki 4 éve, hogy itthagyta szeretteit. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott!

LÁZÁR
DOINA MIOARA VASILICA
szül. Cocoş
a Metalotehnica volt dolgozója

Drága emlékét őrzi felesége,
lánya és szerettei. (mp.-I)

életének 73. esztendejében április 1-jén rövid szenvedés után
visszaadta a lelkét Teremtőjének.
Virrasztása április 4-én 17 órától

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a

a szeretett férj, apa, nagyapa,

remeteszegi

kápolnában,

gyászszertartása április 5-én 11
órakor lesz a remeteszegi temetőben, katolikus szertartás szerint.

Emléke

legyen

áldott,

fia,

István,

BOTEZAN GHEORGHE
87 éves korában, 57 év boldog
házasság után április 2-án el-

nyugalma csendes!
Gyászoló

após, rokon és jó szomszéd,

lánya,

Magdi, testvérei, 4 unokája, dédunokája, fia barátnője, Ramona,
közeli és távoli rokonai. (-I)

hunyt.
Drága halottunk virrasztója április 4-én, hétfőn 18 órától lesz az
Onesti téri (volt Litoral vendéglő)
Melinda Funerar temetkezési vál-

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

lalatnál. Temetése április 5-én,
kedden 13 órától lesz a Jeddi úti városi temetőben.

Őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak volt külső
munkatársunk, sporttudósítónk,

Búcsúzik tőle szerető felesége, Lenke, gyerekei, Vidu, Kucu
és Moni, unokái, Dávid, Carina és George, továbbá mindazok,

BOTEZAN GHEORGHE elhunyta

akik szerették és tisztelték.

alkalmából. Nyugodjon békében!
A Népújság munkaközössége
(–I)

Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (-I)

7

8 NÉPÚJSÁG ______________________________________________________ REKLÁM __________________________________________________ 2022. április 4., hétfő

