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Az egymásra figyelés jelképe

Letették a madarasi óvoda-bölcsőde alapkövét

Elkezdik a Pokloshíd javítását
az Arató utcában

Az itt folyó munkálatok miatt időlegesen elterelik a forgalmat. A városvezetés felhívja a gépkocsivezetők
figyelmét, hogy a balesetek elkerülése
érdekében vezessenek óvatosan, és
tartsák be a forgalmi jelzéseket. A
munkálatok időtartama négy hónap.

____________2.
Eldőlt, hogy melyik
csapat utazik
Brüsszelbe
Március 14-e rendkívüli ünnep volt a
marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Az
Örökségünk őrei – Fogadj emlékbe
egy műemléket elnevezésű, középiskolás diákoknak szervezett vetélkedő
Maros megyei szakaszának döntője.

____________5.
Nyomozás
a Kultúrpalotában

Villogó rendőrautó, elkerítő szalaggal
lezárt terek, Sherlock Holmes világát
idéző, kalapos, ballonkabátos, mozdulatlan figurák – szombat délután igazi
bűnügyi helyszínné változott a marosvásárhelyi Kultúrpalota. Miközben a
zsúfolásig telt nagytermet reflektorfények pásztázták, a földszinten és az
emeleti páholyokban tetőfokára hágott
a hangulat.

Ft. Kató Béla püspök (balról) és dr. Grezsa István államtitkár az alapkő elhelyezésekor

Szombaton egyházi és világi méltóságok jelenlétében Backamadarason letették az építendő református óvoda és
bölcsőde alapkövét, mint a magyar jövő
egyik zálogát.

Gligor Róbert László

A jeles pillanatot megelőző hálaadó istentisztelet keretében ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke kiemelte: az
európai civilizációt nem külső, hanem belső veszély fenyegeti, és a Kárpát-medencei magyarságnak egyetlen megmaradási esélye van, a
keresztyénség, ezért különösen fontos szá-

Fotó: Gligor Róbert László

munkra a család, az egyház, az iskola. Az
előbbre jutásért, az erkölcsi értékrend helyreállításáért viszont harcolni, küzdeni kell, olyan értékek felé kell fordulnunk, amelyek életünket
megtartják. Száz évvel ezelőtt annyi mindent elvettek tőlünk, és nem hittük, hogy lesz még
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Kossuth-díjat
kapott Farkas Árpád!
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából idén is kiosztották a magyar
kultúra művelésének és ápolásának
elismeréséért járó legmagasabb magyar állami kitüntetést, a Kossuthdíjat, amelyet ez alkalommal is
Magyarország köztársasági elnöke
adott át csütörtökön, a Parlamentben.

____________10.

Márciusi kesergő

Benedek István

Kerek évfordulóját ültük idén az 1848-as tavasznak. Melynek forradalmi hulláma az egész öreg kontinensen végigterjedt, ékköve pedig
a magyar ifjak tizenkét pontos kiáltványa volt, amely egy értelemben
megágyazott a ma ismert polgári demokráciáknak. Első pontja a sajtószabadságot követelte. Vajon mit szólnának az eredményhez a kezdeményezők, ha valamely csoda folytán visszatérhetnének közénk?
Mert közben az egész világot átformáló másik, digitális forradalom
és a virtuális közösségi terek megjelenése nyomán a sajtó nemcsak
szabad, hanem közkinccsé is lett. És ha összevetjük a korabeli közbeszédet a maival, szinte biztosak lehetünk benne, hogy a reformkor forradalmár ifjai igen gyorsan úgy kaparnák vissza magukra a hantot,
mint Tamási Rendes feltámadásának megcsömörlött Énekesei.
Mert a kései utódok nem csak a politikai cenzúrát irtották ki, ami
felette szükséges volt a világ jobbá tételéhez, hanem a szabadság ismérveiből is kicenzúrázták – eléggé el nem ítélhető módon – az elemi
jóérzést és az alapvető tiszteletet, ezért mind a közösségi, mind a hivatásos sajtóban soha nem láthatott mértékben virágzik a gaz.
És nem fog senki fentről gátat szabni, nem fognak a nagyon okosok
törvényt írni, hogy ezt a lincshangulatot megfékezzék. Sokkal nagyobb
szerepe van ennek az életünkben, mint első látásra gondolnánk. Mert
a közbeszédnek döntő szerepe van a politikai hatalom megszerzésében,
így a mindennapi életünk irányításában is. Ez a légkör pedig a botcsinálta politikusoknak olyan, akár a halnak a langyos víz. Kiirtja az
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 28 perckor,
lenyugszik
18 óra 32 perckor.
Az év 78. napja,
hátravan 287 nap.

Ma JÓZSEF és BÁNK,
holnap KLAUDIA napja.
IDŐJÁRÁS

Borult égbolt
Hőmérséklet:
max. 100C
min. 10C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

6, 24, 27, 23, 10 + 1
5, 25, 28, 37, 23, 36
9, 37, 41, 33, 47, 25

NOROC PLUS: 4 5 9 4 3 6

SUPER NOROC: 4 1 9 2 0 7

Elkezdik a Poklos-híd javítását
az Arató utcában

Javítják az útburkolatot a December 1. úton is, az aszMárcius 19-én, ma megkezdik a beszakadt Poklos-híd javítását a marosvásárhelyi Arató utcában faltot sok helyen felmarták, s emiatt akadozik a gépkocsi– tette közzé Claudiu Maior, Marosvásárhely pol- forgalom. A közösségi portál egyik megosztása szerint
örömre van ok, merthogy a város egyik legforgalmasabb
gármesterének tanácsadója.

Az itt folyó munkálatok miatt időlegesen elterelik a forgalmat. A városvezetés felhívja a gépkocsivezetők figyelmét, hogy a balesetek elkerülése érdekében vezessenek
óvatosan, és tartsák be a forgalmi jelzéseket. A munkálatok
időtartama négy hónap. A javítási költségeket a helyi költségvetésből fedezik.

útján kerékpársáv épül. Azt, hogy kerékpársáv épülne, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya cáfolta.
A közterület-fenntartók elkezdték a járdák felújítását az
Őz utcában, a Kövesdombon és a Călăraşilor utcában.
Ahogy az anyagiak engedik, sorra veszik a város járdáit,
hogy megfeleljenek a városlakók igényeinek. (mezey)

NOROC: 9 2 4 1 1 4 5

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Mától próbaérettségi

Mintegy 3500 tizenkettedikes és hozzávetőlegesen ugyanennyi tizenegyedikes diák próbaérettségizik mától Maros
megyében. A vizsgasorozat a román nyelvből és irodalomból zajló megmérettetéssel indul, kedden anyanyelvből,
szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból folytatódik. Csütörtökön a választott tantárgyból zajlik próbavizsga, ezen csak a végzősök vesznek részt. A
tanintézetek önállóan dönthették el, hogy a próbaérettségi
alatt hogyan oldják meg a többi osztály oktatását – tájékoztatott Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes. A Bolyai líceum általános iskolásai számára egész héten
zavartalanul folyik a tanítás. A 9. és 10. osztályosok mától
szerdáig nem mennek iskolába, csütörtöktől számukra és
a tizenegyedikesek számára is folytatódik az órarend szerinti oktatás. A tizenkettedikesek péntektől folytatják a tanulást – tudtuk meg a tanintézet honlapjáról.

Hagyományőrző gyermekfoglalkozás

Március 24-én, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel a tavaszi ünnepkör hagyományaival ismerkedhetnek az 1–4.
osztályos gyermekek a Marosvásárhelyi Néprajzi és Népművészeti Múzeumban. A délelőtt során alkalom lesz
éneklésre, népi gyermekjátékokra, húsvéti asztalterítésre,
tojásfestésre és búzavetésre is. Az eseményre a szülőket,
nagyszülőket is várják. A belépő 5 lejbe kerül (testvérek és
csoportok esetén kedvezményes jegyek válthatók). Jelentkezni a gyimola@yahoo.com e-mail-címen és a 0742-920390-es telefonszámon lehet. Szervező a Világló Egyesület
és a Néprajzi és Népművészeti Múzeum. A program szakmai partnere a Hagyományok Háza.

Jogi tanácsadás

Március 21-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Saját apját fenyegette

Március 9-én a Marosvásárhelyi Bíróság távolságtartást
rendelt el egy 31 éves férfi ellen, aki a rendelet értelmében
nem közeledhetett apjához és annak lakhelyéhez. Az illető
15-én megszegte a bírósági határozatot, behatolt apja lakásába, és megfenyegette a férfit. A törvényszegőt a rendőrség 24 órára őrizetbe vette, ügyében kivizsgálás indult.

Épülő ingatlanból loptak

A segesvári rendőrség azonosította azt a két férfit, akik a
gyanú szerint egy Dánoson épülő ingatlanba betörve hőszigetelő nyílászárókat, ablakokat és ajtókat vittek el, 2000
lejes kárt okozva. A rendőrségnek sikerült visszaszereznie
az eltulajdonított javakat. Az ügyben minősített lopás alapos gyanújával indult eljárás.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Családi húsvétra készülnek

2016. augusztus 18-án omlott be a híd gyalogjáró része egy munkagép súlya alatt

A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesülettel közösen családi húsvéti készülődésre várja a vásárhelyi családokat március 24-én 10-18 óra
között a vár D épületében (a
Hentesek bástyája utáni épületsor középső része).

A szervezők kézműves-kiállítással
egybekötött húsvéti kézműves-tevékenységeket ajánlanak az egész családnak. Az esemény fénypontja a
hagyományos tojásfestés lesz, de
lehet egyebek mellett faragni, mézes-

RENDEZVÉNYEK

kalácsot sütni, nemezeléssel és papírból húsvéti figurákat és díszeket készíteni. Emellett locsolóvers-szavaló
versenyen vehetnek részt a gyerekek
(11, 14 és 16 órakor), és megkóstolhatják a húsvéti süteménykészítő
versenyre beérkező tésztákat is, aminek zsűrizése 12 és 13 óra között
lesz.
A résztvevőket arra kérik, a kézműves-foglalkozásokat fejenként minimum 1 lejjel támogassák. A
tojásfestéshez, aki tud, vigyen főtt tojást, de a szervezők is biztosítanak fe-

Országos döntő

A hét végén, március 23–25. között zajlik a Bolyai líceumban a Brenyó Mihály pontszerző matematikaverseny
országos döntője. A megmérettetésen 38 diák, harmadikosok és negyedikesek vesznek részt.

Mesejátékok Marosvásárhelyen
és Szovátán

Március 20-án, kedden és 22-én, csütörtökön délelőtt
9.30-kor és 11 órakor a Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz
című mesejátékra várják a gyermekeket a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházba. 23-án, pénteken ugyanezekben az időpontokban Szovátán látható
a mesejáték. 20-án, kedden délután 6 órakor a 4 éven
aluliaknak szóló Évszakok tekinthető meg az Ariel Stúdióban. Erre az előadásra szükséges az előzetes telefonos helyfoglalás: 0740-566-454.

Fotó: Nagy Tibor

jenként egyet-egyet. Adományként
szívesen fogadnak kisebb (1-5 lej) és
nagyobb (>5lej) összegeket, valamint
társas és fejlesztő játékokat a Játéktár
bővítésére. A Játéktárból – a könyvtárhoz hasonlóan – kölcsönözni
lehet.
További információkért hívják a
0724-292-999 telefonszámot. A gyerekcsoportok látogatását, kérik, feltétlenül jelezzék előre a torlódás
elkerülése miatt, valamint azért, hogy
mindenkinek jusson hely a kézművesfoglalkozásoknál.

Mága Zoltán a Vártemplomban

100 határon túli, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai templomban tart jótékonysági koncertet Mága Zoltán világhírű
hegedűművész. Marosvásárhelyen ma 18 órakor lép
közönség elé a Vártemplomban. A koncert bevételét a
Szent Erzsébet Társulás gondozottjainak támogatására
fordítják. Támogatói jegyeket a Maros megyei RMDSZ
Dózsa György utca 9. szám alatti, I. emeleti székházában lehet igényelni. A rendezvény erdélyi társtámogatója az RMDSZ Nőszervezete.

Lengyel filmek fesztiválja

Március 22–25. között, csütörtöktől vasárnapig zajlik
Marosvásárhelyen a Cinepolska fesztivál, amelynek keretében négy lengyel filmet vetítenek le a Művész moziban. A vetítések mindennap 20 órakor kezdődnek, a
filmek román nyelven feliratozottak. Egy jegy 5 lejbe
kerül. Szervezők a Bukaresti Lengyel Intézet és a marosvásárhelyi K’Arte Egyesület.
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Orosz elnökválasztás

Meghaladta a részvétel az 50 százalékot

Hírügynökségi beszámolók szerint a
Moszkva környéki Ljuberci város egyik
választókörzetében hamis szavazólapok
bedobását észlelték. Az urnát lepecsételték, tartalmát érvénytelennek fogják
nyilvánítani.
A Golosz civil szervezet közölte, hogy
A voksolás moszkvai idő szerint 21
órakor ért véget, a kalinyingrádi exklá- a kora délutáni órákig az ország 72 régiójából 859 lehetséges szabálysértésről
véban.
Elérte az 57,5 százalékot országosan az elnökválasztáson való
részvétel moszkvai idő szerint 17
órakor – közölte vasárnap délután
az orosz Központ Választási Bizottság elnöke.

kapott bejelentést. Ezek közül a legtöbb
panasz (170) a megfigyelők jogainak állítólagos korlátozására és a szavazóhelyiségek kialakítására (222) vonatkozott.
A legtöbb bejelentés Moszkvából (109),
Szentpétervárról (62) és Moszkva megyéből érkezett.
Az orosz elnöki posztért nyolc jelölt
verseng. (MTI)

A német hírszerzés szerint Európát is elérhetik
az észak-koreai atomtöltetű rakéták

A BND alelnöke azonban arról is beszélt, hogy az ÉszakA német hírszerző szolgálat (BND) szerint Európát
is elérhetik az atomtöltettel felszerelt észak-koreai Korea és Dél-Korea közötti párbeszéd megindulása a válság
rakéták – írta a Bild am Sonntag című vasárnapi enyhülését jelzi – írta a Bild am Sonntag.
Észak-Korea az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatai elnémet lap.

A beszámoló szerint a BND helyettes vezetője, Ole Diehl a
múlt héten egy zárt ülésen szövetségi parlamenti (Bundestag-)
képviselőknek elmondta, nagy biztonsággal ki lehet jelenteni,
hogy az észak-koreai rezsim rakétái el tudják érni Európát, így Németországot is, és Kim Dzsong Un diktátor interkontinentális rakétáit már nukleáris töltettel is fel lehet szerelni.

lenére hat kísérleti atomrobbantást hajtott végre, és folyamatosan bővítette és fejlesztette rakétaarzenálját, mellyel állítása
szerint már képes elérni az Egyesült Államok területét. Pár
hete viszont Szöulban bejelentették, hogy Phenjan kész akár
az Egyesült Államokkal is tárgyalni, és nem ragaszkodik nukleáris fegyvereihez, ha a rezsim biztonsága garantált, és Phenjan nem érzi magát katonailag fenyegetve. (MTI)

Brit katonai laboratórium is lehet
a méreganyag forrása

Oroszország EU-nagykövete szerint egy brit katonai laboratórium
is lehetett annak az idegméreghatóanyagnak a forrása, amellyel
a délnyugat-angliai Salisbury városában két hete megpróbálták
meggyilkolni Szergej Szkripal
egykori orosz kettős ügynököt és
lányát.

Boris Johnson brit külügyminiszter
szerint ugyanakkor Londonnak bizonyítékai vannak arra, hogy Oroszország az
utóbbi években is gyártotta és készletezte a kimutatott, brit szakértők által novicsok néven azonosított hatóanyagot, a
brit külügyi tárca pedig vasárnap bejelentette, hogy hétfőtől a hágai székhelyű
Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW)
szakértőinek irányításával megkezdődik
a méreganyagminták független, nemzetközi azonosítási eljárása.
Vlagyimir Csizsov orosz EU-nagykövet a BBC televízió vasárnapi politikai
magazinműsorában kijelentette, hogy
Oroszországnak semmi köze a gyilkossági kísérlethez. Hozzátette: Oroszországban
nincs
novicsok
nevű
idegméreg-hatóanyag, „Porton Down
viszont alig 8 mérföldre (13 kilométerre)
van Salisburytől”.
Porton Downban működik a brit védelmi minisztérium vegyi és biológiai
kutatóközpontja. Theresa May brit miniszterelnök a héten a londoni alsóházban bejelentette, hogy a kutatóintézet

szakértőinek megállapítása szerint a novicsok nevű, oroszországi fejlesztésű,
fegyverekben is használható minőségű
idegméreg-hatóanyaggal mérgezték meg
Szergej Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés egykori ezredesét, a brit külső
hírszerzés (MI6) volt ügynökét és lányát, Julija Szkripalt, akiket azóta is válságos állapotban kezelnek Salisbury
kórházában.
Theresa May szerint a jelek arra vallanak, hogy a gyilkossági kísérlet mögött „nagy valószínűséggel” az orosz
állam áll. Boris Johnson brit külügyminiszter minapi nyilatkozata szerint „elsöprően
nagy
valószínűséggel”
Vlagyimir Putyin orosz elnök döntött az
akcióról.
Vlagyimir Csizsov a vasárnapi BBCműsorban ugyanakkor kijelentette: felmerül a kérdés, hogy a brit szakértők
miképp tudták ilyen gyorsan megállapítani az idegméreg-hatóanyag mibenlétét.
Az orosz EU-nagykövet szerint idegméreg-hatóanyagok azonosítása csak úgy
lehetséges, hogy a mintát laboratóriumban tárolt készletekkel vetik össze. A brit
külügyminisztérium szóvivőjének vasárnapi nyilatkozta szerint „egy unciányi
igazságtartalom sincs” abban a „képtelen” felvetésben, hogy az idegméreg forrása Porton Down lehetett.
A szóvivői nyilatkozat szerint az
orosz EU-nagykövet által erre tett utalás
„újabb hiábavaló kísérlet arra, hogy az

orosz állam elterelje a figyelmet a tényekről, arról, hogy Oroszország nemzetközi kötelezettségeit nyíltan megsértő
módon cselekedett”.
Az orosz EU-nagykövet ugyanakkor
a vasárnapi BBC-műsorban kijelentette,
hogy Oroszországnak semmi köze nincs
Szkripal és lánya megmérgezéséhez.
Vlagyimir Csizsov szerint Szergej Szkripalt – aki a brit hírszerzéssel együttműködve Nyugat-Európában dolgozó orosz
ügynököket leplezett le – Oroszországban joggal tartják árulónak, „Oroszországban azonban már szinte el is
feledkeztek róla”, elnöki rendelettel kegyelemben is részesítették, és jogi szempontból az orosz állam így nem is tud
ellene felhozni semmit.
Boris Jonhson brit külügyminiszter a
vasárnapi BBC-interjúműsorban Csizsov és Sulgin szavaira reagálva elmondta: Nagy-Britanniának nemcsak
arra vannak bizonyítékai, hogy Oroszország az elmúlt tíz évben tanulmányozta
idegmérgek felhasználásának lehetőségét merényletek elkövetésére, de arra is,
hogy gyártotta és készletezte a novicsok
nevű hatóanyagot.
Hozzátette: hétfőn Nagy-Britanniába
érkeznek az OPCW szakértői, és bekapcsolódnak a gyilkossági kísérlethez
használt hatóanyag vizsgálatába.
A brit külügyminisztérium szerint a
nemzetközi vizsgálat eredményeire legalább két hetet várni kell. (MTI)

Szexuális zaklatással vádolják
az amerikai filmakadémia elnökét

Több szexuális zaklatással vádolták
meg az Oscar-díjakról döntő amerikai
filmakadémia elnökét, John Baileyt. A
filmakadémia vizsgálatot indított az ügy
tisztázására – számolt be róla szombaton a BBC News.
A The Hollywood Reporter és a Variety meg nem nevezett forrásokat idézve
azt írta, hogy három szexuális zaklatási
vádat nyújtottak be John Bailey ellen a
filmakadémiához.
A Variety szerint a filmakadémiához
szerdán juttatták el a Bailey elleni vádakat. A testület közleményben számolt
be arról, hogy vizsgálatot indítottak,
ám azt nem árulták el, hogy kik tettek
panaszt az elnök ellen. A tagság ügyeivel foglalkozó bizottság a vizsgálatot

követően a filmakadémia kormányzói
testületének nyújtja át jelentését
– fűzték hozzá a szűkszavú közleményben.
A 75 éves Bailey eddig nem kommentálta a vele kapcsolatban megjelent híreket.
Bailey egyebek mellett az Átlagemberek, A nagy borzongás és az Idétlen időkig című filmek operatőre volt. 2015-ben
az Amerikai Operatőrök Társaságának
életműdíjával tüntették ki.
Az Oscar-jelöltek hagyományos fogadásán tartott beszédében néhány hete
arról beszélt, hogy a változások nyomán
végre feledésbe merülhet Hollywood
legrosszabb visszaéléseinek „fosszilis
alapkőzete”.

Baileyt 2017 augusztusában választotta meg négy évre az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia
(AMPAS) az elnökévé, pár hónappal azelőtt, hogy Harvey Weinstein szexuális
zaklatási botránya kirobbant volna.
A hollywoodi filmipart megrázó botrány nyomán a filmakadémia decemberben fogadott el új viselkedési
szabályzatot. Az új kódex felhívta a
nyolcezer fős tagság figyelmét arra,
hogy a testületben nincs helye azoknak,
akik visszaélnek a hatalmukkal vagy befolyásukkal, és megsértik a tisztesség elismert normáit.
Weinsteint az ellene felmerült vádak
miatt már októberben kizárta soraiból a
filmakadémia. (MTI)

Ország – világ
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Ezrek tüntettek Barcelonában

Egységet és józanságot követelve vonultak utcára a
katalán függetlenség ellenzőinek ezrei vasárnap Barcelonában. A városi rendőrség hétezerre tette a spanyol, katalán és uniós zászlókkal, transzparensekkel
tüntető tömeget, míg az eseményt meghirdető Katalán Civil Társadalom (SCC) nevű szervezet 200
ezerre becsülte a résztvevők számát. A mostani megmozdulás tiltakozás a Katalóniában kialakult politikai
patthelyzet miatt, mert három hónappal a helyi választásokat követően még mindig nem jött létre az új
katalán kormány. A demonstráción megjelent és felszólalt a Barcelonában született Manuel Valls volt
francia miniszterelnök is, képviseltették magukat a
spanyol egységet támogató katalán parlamenti pártok, az Állampolgárok nevű liberális középpárt, a Katalán Szocialista Párt és a Spanyolországban
kormányzó konzervatív Néppárt. (MTI)

Tovább tart a télies idő

Eső, havas eső, havazás és erős szél várható kedd
estig az ország egész területén – figyelmeztetett az
Országos Meteorológiai Igazgatóság. A szakemberek
szerint ma 6 órától kedd este 9 óráig a hőmérséklet
erősen visszaesik, a közlekedést ónos eső nehezítheti, különösen az ország déli régiójában. A külügyminisztérium utazási figyelmeztetést adott ki azok
számára, akik Magyarországra utaznak: ma az ország keleti és északkeleti régiójában vörös jelzésű,
havazásra és hóviharra vonatkozó riadó van érvényben. (Agerpres)

Lezárt ügy

A legfőbb ügyészség ügyészei lezárták azt az ügyet,
amelyben Călin Popescu-Tăriceanut hamis nyilatkozattétellel vádolták – erősítették meg az Agerpres hírügynökségnek igazságügyi források. A felsőház
elnöke ellen 2017 végén egy Németországban élő
orvos, Vladimir Atanasie Marinescu tett feljelentést az
Országos Korrupcióellenes Ügyészségen (DNA), ám
ez átadta az ügyet a legfőbb ügyészségnek. Az orvos
szerint 2011-ben, a Nemzeti Liberális Párt képviselőjeként, Călin Popescu-Tăriceanu meghamisította vagyonnyilatkozatát, amennyiben nem foglalta bele,
hogy 2010-ben Daniel Tudornak, a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság volt elnökének és feleségének vendégeként ingyen vett részt egy nyaraláson Izmirben
(Törökország), illetve ingyen hajózott a Tudor család
jachtján.

IMF-előrejelzés

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) az idén 5 százalékos
gazdasági növekedésre számít Romániában, becslésük szerint középtávon a növekedés 3 százalékra
lassul. A nemzetközi pénzintézet szerint amennyiben
Románia nem módosítja a jelenlegi gazdasági politikát, a gazdaság növekedése egyre törékenyebbé
válik. Tavaly a bruttó hazai termék (GDP) 7 százalékkal nőtt, ez az idén becslésük szerint 5 százalékra
fog lassulni, mivel az adócsökkentések gazdaságserkentő hatásai csökkennek, a közberuházások alacsony szinten vannak, és a szerkezeti reformok
stagnálnak. Az IMF azt javasolta Bukarestnek, hogy
szigorítsa monetáris politikáját, és csökkentse az államháztartási hiányt, növelje a közberuházások hatékonyságát, növelje az európai uniós pénzek
lehívási arányát, illetve fegyelmezettebb és kiszámíthatóbb adópolitikát folytasson. (MTI)

Őzet mentettek

Egy patakba esett, a fején megsérült őzet mentettek
ki vasárnap a helyi patakból a zernyesti tűzoltók – tájékoztat Luiza Dănilă, a Brassó Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség szóvivője. A sérült állatot az
állategészségügyi igazgatóság orvosai vették kezelésbe. A hatóságokat egy helybéli riasztotta, aki egy
híd alatt vette észre az őzet. (Agerpres)

Márciusi kesergő

(Folytatás az 1. oldalról)
érvelést és a civilizált vitát, nem kell többé átlátható és
számon kérhető programokat alkotni, bőven elegendő
a felső korcsoportos óvodások értelmi szintjét még épp
elérő üzenetekkel idomítani a választókat. Nem kellenek
célok, csak pellengérek, amelyekre lehessen elegendő
vélt vagy valós ellenséget állítani. Aztán mind a magukat szabadnak vélők, mind a teljes képet átlátók megnézhetik magukat választások után, mert a hatalom a
kiherélt szabadság légkörétől áthatott közbeszédet a
maguk javára fordítani képes csirkefogóké lesz, és lehet
hőbörögni újabb négy esztendeig.
Ez semmit nem változik addig, amíg a szabadság
vissza nem kapja a teljes tartalmát, nemcsak a korlátlan
lehetőséget képzeljük bele, hanem hozzáértjük az egymás iránti tiszteletet és a társadalommal szembeni kötelességeinket is. Ha ez sikerülne sem telne rövid időbe
kigyomlálni a gazt a közbeszédből, hogy jobban tudjunk
válogatni a közélet vezetésére vállalkozókból azok rátermettsége, és nem hazudozási készségeik alapján,
hogy hosszabb távon kapjunk esélyt egy olyan világra,
amilyet reformkori elődeink is megálmodtak azon a bizonyos márciuson.
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Az egymásra figyelés jelképe

(Folytatás az 1. oldalról)
belőle osztályrészünk valaha. Íme,
vannak államférfiak, akik segítségével ismét birtokba vehetjük azt,
ami a miénk volt – mondta imájában a főpásztor, Isten áldását kérve
a szülőkre, hogy felvállalhassák a
jövőt, valamint azokra a gyerekekre, akik a leendő épületbe belépnek.
Sokaknak jár köszönet
Nt. Biró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese bevallotta: amikor évekkel ezelőtt a
leromlott állapotú visszakapott madarasi egyházi épület óvodává alakításáról tárgyaltak, kevesen merték
álmondni, hogy helyette teljesen új
épület fog állni. S hogy ez az álom
mégis teljesülni látszik, bizonyossága annak, hogy megsegített az Úr,
s erre nem fegyvert használt eszközül, hanem az anyaországi kormány
és az Erdélyi Református Egyházkerület vezetőit.
Koncz László Ferenc backamadarasi lelkész köszöntőbeszédében
elmondta, ez a beruházás számunkra öt dolgot jelent: küldetésünk megélését, azaz hogy az
iskolát fenntartsuk, a vidék felértékelését, a minőségi óvodai-bölcsődei oktatás-nevelés erősítését, az
itthon maradni szándékozó fiatal
családok támogatását és a magyar
keresztyén kultúra erősítését. „Köszönjük Magyarország kormányának, hogy ezt nekünk lehetővé tette!
A kormánybiztos úr jelenléte számunkra azt jelenti, hogy Magyarország odafigyel a határon kívüli
magyar testvérek oktatására és az
itthon való boldogulás megerősítésére!” – mondta a lelkész. A jeles
pillanatot levélben üdvözölte a
kelet-európai református oktatást
támogató holland OGO alapítvány

munkatársa, Arie Deelen is, aki tíz
évig élt Backamadarason, és aki közölte: országukban néhány keresztyén iskola diákjai pénzt adnak
össze, amivel támogatni kívánják a
madarasi iskola beindulását.
Dr. Grezsa István, a magyar kormány határokon átnyúló beruházásokért felelős kormánybiztosa úgy
fogalmazott: a nyolcévnyi kormányzás számvetésekor állíthatja,
hogy valóságos álomvilágban
élünk, azaz megvalósul egy-egy
álom, ezúttal éppen Backamadarason. Az óvoda és bölcsőde alapköve
elhelyezésének üzenete van a
mának: ha a 21. században összefogunk, képesek vagyunk mindent elérni a Kárpát-medencében. Az,
hogy ez az épület a templom védelmében fog felépülni, üzeni, hogy
hitet tudunk tenni amellett, hogy keresztény értékek nélkül semmilyen
jövője nincs a magyarságnak és Európának. Összefogással és a ma-

Bérnövekedés az egészségügyben

A 2022-es bértörvényként
emlegetett jogszabály szerint
szakaszosan
emelkedtek
volna a fizetések az egészségügyi szférában. A januárban
megalakult kormány egészségügyi, illetve munkaügyi
tárcavezetője, valamint miniszterelnöke merészen indítottak: februárban bejelentették a fokozatosra tervezett béremelések előre hozását március 1-től. Maros
megyében a főbb állami kórházakban azonban még nem
számolták ki az ezzel járó
többletköltségeket, az egészségbiztosítási pénztár sem
tudja pontosan, milyen forrásokból, milyen szabályok szerint
finanszírozzák
a
béremeléseket.

Antalfi Imola
Sorina Pintea egészségügyi miniszter és Lia Olguţa Vasilescu
munkaügyi miniszter jelentette be
februárban a béremeléseket az
egészségügyben, amit Viorica Dancila is megerősített. Az intézkedés
értelmében az állami ellátórendszerben dolgozó orvosok és asszisztensek alapfizetése jelentősen – a
2022-re előirányzott szintre – emelkedik március 1-től. Egy állami
kórházban dolgozó, eddig mintegy
4 ezer lejt kereső főorvosnak akár
15 ezer lejre is nőhet a fizetése,
amihez hozzáadódnak a különféle
pótlékok. Az egészségügyi asszisztensek fizetése is nő. A béremelésből kimaradnak a magánszférában
dolgozó orvosok, egészségügyi középkáderek, háziorvosok, ami máris
aggodalmat kelt: a magánkórházak

gyarságunkért, a keresztény értékekért való kiállással elérhetjük, hogy
a Kárpát-medencében magyar legyen a jövő. „Ha kellő alázattal,
szenvedéllyel, szorgalommal folytatjuk munkánkat, akkor a 21. században eljuthatunk Széchenyi
igazságához: Magyarország nem
volt, hanem lesz” – zárta beszédét a
kormánybiztos, aki a közelgő magyarországi választások kapcsán az
erdélyiek segítségét kérte abban,
hogy megmutassák „az időnként
utat vesztett magyarországi választóknak, hogy mi az egyetlen józan
és jó út.”
Magyar szóval mondanak
köszönetet
Az ünnepi istentisztelet után a
templom melletti iskolakertben időkapszulába zárták a püspök, kormánybiztos, lelkész és polgármester
által aláírt, a beruházás kezdetének
idejét és támogatóját megjelölő dokumentumot, majd elhelyezték az

alapban. A püspök elmondta: a magyar kormány meghallgatja, mire
van szükségünk ahhoz, hogy teljes
életet éljünk, és ennek következtében soha nem látott mennyiségű és
minőségű beruházásra kerül sor a
Kárpát-medencében. Ennek egyik
zászlóshajója az Erdélyi Református Egyházkerület, amely 27 intézmény felépíttetését vállalta. Az
egyházi elöljáró azt is bevallotta:
mivel a vidék kevésbé dinamikusan
fejlődik, ezért főleg a városokat célozza meg az építkezés, ahol rendszerint elrejtett helyeken működnek
a magyar óvodai csoportok. Azáltal,
hogy külön intézményekben helyezzük el gyermekeinket, és minőségi oktatást nyújtunk, jelezzük,
hogy a 21. században nem fogadjuk
el a másodrangúságot.
Csép Éva Andrea parlamenti
képviselő szerint a nap üzenete,
hogy ma itthon és bátran tudunk tervezni, így a madarasiak is, akik
hisznek abban, hogy sok gyerek fog
itt születni, sok magyar gyerek fog
óvodába, bölcsődébe járni, ugyanakkor sok magyar fiatal családnak
segítenek azzal, hogy biztos körülmények között tudhatják gyermekeiket. Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke számára öröm látni,
hogy vannak célok, és ennek érdekében összefog a politikum, a közösség és az egyház, s ennek
következtében a közösség gyarapodik. „Nem az idők nehezek, hanem
a hitünk kevés. A mai alapkőletétel
megmutatja a magyar–magyar öszszefogás erejét” – hangsúlyozta az
elöljáró. Novák Csaba Zoltán szenátor azt emelte ki: 170 évvel a magyar nemzet születésének katartikus
pillanata óta és 100 éves kisebbségi
lét után „ma nem búslakodunk,
hanem a jövőre gondolunk, építkezünk”. A mai nap egyik üzenete,
hogy van egy erős magyar állam,

Még nem tudni, honnan lesz rá pénz

vezetői attól tartanak, nem fogják
tudni megtartani a szakembereket.
„Bérversenybe” kényszeríti őket a
kormány döntése – állítják többen
is. Így aztán mindenki számolgat,
ha nem is nyilvánosak még a kimutatások.
Nem sietnek a megüresedett
állások betöltésével
A Maros Megyei Klinikai Kórház menedzsere, dr. Dan Sîmpălean
a Népújság megkeresésére elmondta, még csak becsléseik vannak, hogy március 1-től milyen
többletösszegeket kell igényeljenek
a béremelések fedezésére. Abban
biztos, hogy a januári fizetésemelésekhez képest, ami 4,7 millió lejes
többletköltséget jelentett, sokkal nagyobb összegről lesz szó. A 2020
alkalmazottat foglalkoztató kórházban közel ezer személynek kell átszámolni a bérét. Az idei
költségvetés-tervezetet, ami már elkészült, szintén módosítani kell, mielőtt a biztosítóval szerződnek. A
menedzser szerint a béremelések
következtében valóban vonzóvá
válik az állami ellátórendszer,
amelyből jelenleg is nagyszámú
orvos, asszisztens hiányzik. Ami a
Maros Megyei Klinikai Kórházat
illeti, itt is vannak megüresedett orvosi és asszisztensi állások, de
„nem sietünk ezeket betölteni,
egyelőre a meglévő szakemberekkel oldjuk meg a problémákat” – nyilatkozta a menedzser. A
Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház sajtószóvivője, Mariana Negoiţă kérdéseinkre
lapzártáig nem válaszolt. Nemcsak az állami kórházak vezetői
számolnak, a magánszférában is
próbálnak alkalmazkodni az új

helyzethez. A kihívás: megtartani az orvosokat, asszisztenseket.
Azokat is, akik itt kevesebb fizetésért dolgoznak, illetve azokat,
akik mindkét rendszerben tevékenykednek, és az állami bérek
emelkedése miatt kivonulhatnak a
magánszférából.
Adakozó kormány
A Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár elnök-vezérigazgatója, Biró Rodica kérdésünkre
közölte: a pénztár eddig az összes,
kormányhatározattal történt béremelés költségeit fedezte, a 2018.
március 1-től bejelentett emeléssel
kapcsolatban még nem tudják
konkrétan, milyen forrásból és milyen számítások alapján utalják át
az összegeket. Azt
sem tudják, a
2018-as költségvetés milyen lesz,
ebbe ugyanis bele
kell majd foglalni
a béremelésekkel
járó összeget is.
„A márciusi béreket április 15-én fizetik
ki.
A
kórházvezetőknek
kell kiszámolniuk
és a biztosítóházhoz továbbítaniuk
a béremelésekhez
szükséges összegeket.
Jelentős
költségnövekedésre számítunk,
hiszen nemcsak az
alapbérek nőnek,
hanem az ezek
alapján kiszámolt
egyéb juttatások
is. Április 6-án

összesítjük az állami egészségügyi
intézményektől beérkezett igényléseket, amit továbbítunk a szaktárcához” – nyilatkozta Biro Rodica. A
Maros Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár vezetője ugyan nem tudja,
hogy milyen forrásokból finanszírozza a kormány a béremelésekkel
járó többletköltségeket, de biztos
benne, hogy a jövedelmek növelését egyéb – szigorító – intézkedések
is követik majd. „A kormány most
nagyon adakozó, de a hatékonyság
és az egészségügyi ellátás minőségének növelése, illetve a kórházi
ágyak számának csökkentése, az
állami egészségügyi intézményrendszer átalakítása elengedhetetlen. 2019-ig új akkreditációs

amely figyel a Kárpát-medencei
magyarságra, a hazai magyar politikusoknak pedig az a feladata,
hogy figyeljenek arra: ezeket az intézményeket töltsék meg tartalommal, és olyan minőségi oktatáshoz
teremtsenek alapokat, amely több
száz évre garantálja a magyar jövőt
Erdélyben, Backamadarason is.
„Orbán Viktor és kormánya nekünk szent és sérthetetlen, ugyanis
ők adták vissza nekünk azt, ami jár,
amik vagyunk és amik leszünk: a
jövőt. És ez az építkezés is ezt jelenti” – nyomatékosított Szőcs
Antal polgármester. A mai generáció nem pótolt bele a magyarországi
költségvetésbe, de őseink igen. Mi
azzal mondunk köszönetet az anyaországnak, hogy ebben az óvodában
magyar ajkú és főleg magyarul gondolkodó gyerekek fognak felnőni –
fejezte ki háláját az elöljáró.
Az ünnepséget a pöttöm Bukur
Kristóf óvodás szavalata és az egyházközség Harmónia kórusa zárta.
Szoros a határidő
A templomtorony, az 1849. március 15-én és az 1867-ben ültetett
hársfák árnyékában háromcsoportos református óvoda és bölcsőde
épül. A kivitelező nyárádszeredai
cég tulajdonosa, Tóth Gyula érdeklődésünkre elmondta: a püspök november 16-át jelölte meg az
építkezés befejezési határidejeként,
de még legalább két hétig nem
kezdhetik el a munkát, mert egy jóváhagyásra várnak az országos építkezési felügyelőségtől. Azután
kezdődhet az alapásás, így ha az
időjárás kedvez, ha az építőanyagokat időben le tudják szállítani és
nem lesz pénzügyi fennakadás,
akkor tartható a határidő. Viszont
gondot jelent, hogy a régi egyházi
iskola épületét is le kellene bontaniuk, ám a benne székelő posta még
nem költözött ki belőle.

feltételeknek kell megfelelnie az
állami ellátórendszernek, és ezt
nem lesz könnyű megvalósítani” –
tette hozzá az elnök-vezérigazgató.
A magán-ellátórendszert illetően
Biro Rodica úgy véli, ha nem módosulnak a szolgáltatások díjszabásai és a finanszírozás módja, a
privát kórházak nehezen fognak
talpon maradni. Ami kár lenne, hiszen sok szakterületen kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújtanak
a pácienseknek – tette hozzá. A
megyei egészségbiztosítási pénztárak képviselői szombaton Bukarestben tárgyalnak a fenti
kérdésekről, Biro Rodica szerint a
jövő héten már pontosabb adatokat
tud közölni.

Fotó: Nagy Tibor
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Pompás műsorban volt részünk

Eldőlt, hogy melyik csapat utazik Brüsszelbe

Március
14-e
rendkívüli
ünnep volt a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában. Az Örökségünk őrei – Fogadj emlékbe
egy műemléket elnevezésű,
középiskolás diákoknak szervezett vetélkedő Maros megyei szakaszának döntője.
Kilenc csapat tagjai mutatták be a gondjaikba vett
műemlékről
összeállított
érdekes, tanulságos, helyenként szívbe markoló előadásukat.

Bodolai Gyöngyi

Példát mutattak
egész Székelyföldnek
A diákok színes, kreatív műsorát
legtöbb 30 ponttal, a megelőző
három hónap során az örökbe fogadott műemlékkel kapcsolatos kutatásait, ötletes, gazdag népszerűsítő
tevékenységét legtöbb 70 ponttal
jutalmazta a kilenctagú zsűri. A
Winkler Gyula európai parlamenti
képviselő által felajánlott brüsszeli
kirándulásért kilenc csoport 130 diákja versenyzett. A döntőn jelen
volt a mozgalommá vált vetélkedő
ötletgazdája, Hegedűs Csilla, az
RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke Kolozsvárról.
– Csodálatos tartalommal töltöttétek meg ezt a centenáriumi évet –
szólt a résztvevőkhöz, értékelve a
középiskolás diákok teljesítményét,
majd köszönetet mondott a csapatoknak azért, hogy élettel töltötték
meg a várost, a megyét, az örökbe
fogadott helyszíneket. Köszönetet
mondott továbbá Csép Andrea képviselőnek és Novák Zoltán szenátornak, akik népszerűsítették a
diákok tevékenységét, továbbá felkészítő tanáraiknak és mindazoknak, aki a segítségükre voltak.
A házigazda szerepében Péter
Ferenc, a megyei tanács elnöke gratulált a diákoknak, hogy a kulturális
örökség európai évében felvállalták
a négy földrajzi régió találkozásánál
fekvő, műemlékekben talán a leggazdagabb megye néhány jelentős
műemlékének a láthatóvá tételét,
népszerűsítését.
A Hegedűs Csilla vezette zsűri
bemutatását követően léptek színpadra a csapatok.
Az Archeológusok – a nyárádszentannai református templom
őrei, a Bocskai István Elméleti Líceum 10–11. osztályosai – a már
Szeredához tartozó, de hajdan önálló település, Nyárádszentanna
műemlék templomát fogadták
örökbe, és az egykori templomnak
és a falunak is nevet adó Szent
Anna legendáját vitték színpadra. A
csapatnak sikerült azt a drámát érzékeltetnie, ami Szent Anna életét
megkeserítette. A gyermekáldásra

Díjkiosztás

A nyertes csapat előadása

áhítozó családnak, amely vagyonát
jótékonysági célra fordította,
húszévnyi keserűség után született
meg a lánya, Mária, akinek a méhében a későbbiekben Jézus megfogant. Mondanivaló, ének, mozgás –
minden a helyén volt, köszönet érte
a szeredai csapatnak.
Nagyot csavart a történelem fonalán a Bolyai Toldalagi-palota elnevezésű csapata. A Bolyai Farkas
középiskola 10. B osztályos diákjai
a Marosvásárhely főterén álló barokk palota történetét idézték fel,
majd nagyon érdekes ötlettel a
kommunista rendszerben elképzelt
idegenvezetéssel elevenítették meg
a közelmúltat, amikor a hatalom
egészen más szemmel tekintett műemlékeinkre. Érdekes, lendületes,
ötletes előadás volt.
Az erdőszentgyörgyi Szent
Gyögy Technológiai Szakközépiskola Rhédeyek csapata a város
nevét messze földön ismertté tevő
szépséges Rhédey Claudia történetét dolgozta fel, aki az apai tiltás ellenére szerelemből ment férjhez a
jóképű német Württembergi Sándor
herceghez. A Claudiát alakító diáklány gyönyörű fehér ruhájában a
verseny szépének díját is elnyerhette volna, ezért elhittük neki,
hogy a szerepbeli herceg a szeretett
lány kedvéért megtanult magyarul.
Házasságuk, amelyből három gyermek született, mindössze hat évig
tartott, s az erdőszentgyörgyi diákok előadása Claudia korai halálával ért véget. A történetet keretbe
foglalta, hogy mindez az Erdélybe
szívesen ellátogató Károly herceg
képzeletében játszódott le, akinek
édesanyja, II. Erzsébet angol királynő Rhédey Claudia ükunokája.
Nem lehetett meghatódottság
nélkül végignézni a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumhoz csatolt Római
Katolikus Teológiai Líceum A Szem
csapatának darabját, amelynek tag-

jai az egykori ferences templomból
maradt tornyot fogadták örökbe.
Szép színpadképek, mozgás, játék,
mondanivaló, minden összhangban
volt. És a darab szövege is, amelyet
Benedek Kristóf, a csapat tagja írt.
Látványos volt a templomot és tornyát megformázó diákok alakzata,
amely azért bomlott fel időnként,
hogy elmondják az épület tragédiáját. Megelevenítették a pert is,
amelynek során a kommunista
rendszerben kisajátították a ferences templomot, és elhangzott a
Márton Áron püspök bölcsességét
igazoló levél, amelynek az épületcsere kapcsán megfogalmazott feltételeit sajnos nem tartották be. A
torony alatti szétdúlt, meggyalázott
kegyeleti helyért ma is peres eljárás
van folyamatban. Láttuk a templom
leomlását, majd a megsemmisített
falak átváltoztak a hasonló sorsra
jutott iskola diákjaivá, akik világgá
kiáltották mindazt a fájdalmat,
megpróbáltatást, amin az utóbbi
időben átmentek.
A Kemény kastély őrei csapat
tagjai gazdag népszerűsítő munkájukat megkoronázva látványos műsorral
álltak
színpadra.
A
szászrégeni Lucian Blaga Műszaki
Középiskola diákjai a sérült emberekről sem feledkeztek meg. A festői természeti környezetben fekvő
marosvécsi reneszánsz kastély történetét bemutató előadásuk táncjátékká alakult, nagyon szép
színpadképekkel, kitűnően táncoló
diákokkal. Nagyszerű ötlet volt,
ahogy a gyakran tulajdonost váltó
épület történetét egy, a kastélyról
készült makett kézről kézre adásával oldották meg. Összességében
értékes teljesítményt láthattunk.
Szünet után lépett színpadra a
gernyeszegi Teleki-kastélyt és református templomot örökbe fogadó
bolyais csapat, a Telekiek unokái,
amely korhű jelmezben és maszk-
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kal elevenítette meg azt az elképzelt
jelenetet, ahogy a kastély volt és jelenlegi tulajdonosai, köztük a tékaalapító Teleki Sámuel, találkoznak,
és az elődök visszatérő motívumként fejezik ki elégedetlenségüket
az épület jelenlegi állapota miatt.
Közben elhangzott a kastély és
híres lakóinak története.
A szászrégeni Petru Maior iskola
diákjainak Réges-Régen csapata a
várossal ma már egybeforrt Abafája
műemlékét, a Huszár-kastélyt fogadta örökbe, amelyre romos falak
emlékeztetnek, holott az épületben
a rendszerváltás előtt még fogyatékos gyermekek szakiskolája működött. A diákok a kastély történetére
és fénykorára emlékeztek egy vacsora felelevenítésével azokból az
időkből, amikor neves embereket
látott vendégül a báró Huszár család. Ott töltötte gyermekkora egy
részét Mikes Kelemen, a kastély
vendége volt Apor Vilmos püspök,
Wass Albert, Kemény János. A Huszár családnál volt nevelő 1928-29ben Dsida Jenő, az ő elképzelt
születésnapjáról szólt a szászrégeni
diákok jelenete.
Pergő, színes bemutatót láthattunk a Bolyai középiskola Házőrzők csapatának előadásában, amely
az örökbe vett Teleki-ház építésének történetét vitte színpadra. Emlékezetes alakítást nyújtottak a
sárpataki Teleki Domokos grófot,
feleségét és a ház olasz építőmesterét megjelenítő diákok. Érdekes
volt végigkövetni a Petőfi téren álló
ház erkélyének a történetét is, ami a
feleség óhajára utólag került az épület homlokzatára. A diákok bemutatták, ahogy Bem József 1849.
június 23-án az erkélyről a forradalmi tömeghez szólt.
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Utolsónak a dicsőszentmártoni
középiskolások (Andrei Bârseanu
Elméleti Líceum) csapata, a Szent
Márton unokái lépett színpadra,
hogy a Küküllő menti kisváros
egyetlen középkori műemlékének,
a mai unitárius templomnak a történetét felidézze. Előadásuk azt a csodát mutatta be, amit a testi és lelki
védelmet nyújtó idős falak jelentettek az évszázadok során, és az iskolával együtt megmaradásunk
jelképeivé váltak.
Értékteremtés, értékmegőrzés,
kreativitás és csapatszellem
Az előadásokat, amíg a zsűri
döntött, zenés-táncos műsor követte, Máté Kriszta népdalokat énekelt,
fellépett
a
Napsugár
néptáncegyüttes, majd a művészeti
iskolások reneszánsz kamarazenekarát (Pethő Rebeka, Bíró Zsuzsanna, Molnár Johanna) hallottuk.
A vetélkedőt értékelő beszédében
Csép Éva Andrea, megyénk
kiemelte,
RMDSZ-képviselője
hogy a fiatalok és irányító tanáraik
értékteremtő és -megőrző tevékenysége által egész erdélyi magyar közösségünk nyertesnek tekinthető.
Az Örökségünk őrei – Fogadj emlékbe egy műemléket mozgalomba
bekapcsolódva
hozzájárultak
ahhoz, hogy az RMDSZ 1000 év
Erdélyben, 100 év Romániában
programsorozata keretében sikerüljön felmutatni, hogy az erdélyi, és
ezen belül a Maros megyei magyarság is értékteremtő és értékmegőrző
közössége Romániának.
Becsülettel kiállták a próbatételt,
mert az volt a mozgalom és vetélkedő határmezsgyéjén zajló versengés, amelynek során bizonyították,
hogy a város mellett a vidék is
képes volt felnőni a feladathoz, s
épített örökségünk rejtett kincseinek a felfedezése mellett minden
csapat közösséget alkotott – szólt a
diákokhoz Novák Zoltán szenátor,
és lelkükre kötötte, hogy a kiválasztott műemlékről ne feledkezzenek
meg.
Végül a színpadra szólították a
csapatokat. Nagy volt a bolyais diákok öröme, akik a gernyeszegi Teleki-kastélyt
és
református
templomot fogadták örökbe (Telekiek unokái csapat), amikor kiderült, hogy az első helyen végeztek,
és ők utaznak Brüsszelbe. A második helyen a bolyaihoz csatolt
Római Katolikus Teológiai Líceum
A Szem nevű csapata, a harmadik
helyen a Bolyai középiskola Házőrzők csapata végzett. A fődíj mellett
táborozási lehetőséggel, fesztiválbérletekkel, színházi belépőkkel,
könyvcsomagokkal jutalmazták a
résztvevőket, akik közül többen is
megérdemelnék a nagyon áhított
brüsszeli kirándulást. A magam nevében őszintén gratulálok mindnyájuknak.

Megkérdeztük a zsűri tagjait:
Hegedűs Csilla, a zsűri elnöke:
– Ezek a gyermekek megmutatták nekünk, hogy itt, Maros megyében
mit hozott létre az erdélyi magyarság, mi az, amire büszkék lehetünk.
Az, hogy a saját hangjukon szólaltak meg, a saját fantáziavilágukkal jelenítették meg ezeket az épületeket, hogy nem historizáltak, nem a történelmet siratták, hanem elmentek takarítani, műsoros esteket
szerveztek, főztek, idegenvezettek, megmutatták azt, hogy amit az elmúlt ezer évben teremtettünk, az nagyon fontos. Ennél többet, jobbat,
szebbet nem várhat el az ember.
2012-ben indítottuk el Winkler Gyula parlamenti képviselővel először
a szórványban, két éve Kolozsváron. Vásárhely magasan túlhaladta az
idei kolozsvári produkciókat, mert kiléptek a város határain túl, és olyan
épületeket hoztak vissza a köztudatba, ahol a történelmünk íródott, de
ugyanakkor bemutatták a kommunizmust, az elmúlt 28 év jó és rossz
oldalát, olyan társadalmi problémákra hívták fel a figyelmünket, amivel
mindnyájan szembe kell néznünk.
Fodor János történész, a BBTE történelem–filozófia karának oktatója:
– A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen nagyon komplex előadásokat
láthattunk, hallhattunk. A történelmi vonatkozásokat illetően is külön
dicséretet érdemelnek nemcsak a diákok, akik megvalósították ezeket
a feladatokat, hanem felkészítő tanáraik is, akik kemény órákat áldozva
segítettek nekik, hogy átadhassák ezeket a produkciókat. Egészen meglepett, hogy mennyire bonyolult múltbéli tényeket mennyire könnyedén
és egyszerűen meg tudtak velünk értetni. Úgy gondolom, hogy lecke
volt számunkra is.
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Az eltűnt DJ rejtélye

Nyomozás a Kultúrpalotában

Nagy Székely Ildikó

Villogó rendőrautó, elkerítő szalaggal lezárt terek, Sherlock
Holmes világát idéző, kalapos, ballonkabátos, mozdulatlan figurák –
szombat délután igazi bűnügyi
helyszínné változott a marosvásárhelyi Kultúrpalota. Miközben a zsúfolásig telt nagytermet reflektorfények pásztázták, a földszinten és
az emeleti páholyokban tetőfokára
hágott a hangulat. A neveket skandáló, hajrázó, sípoló tizenéveseket
a kivetítőn megjelenő hír halkította
le: Andrei Chelbezant, a 8. városi
gólyabál lemezlovasát ismeretlen
tettesek elrabolták.
A következő percekben a két
nyomozó – Farczádi Róbert és Vass
Márton – lépett színre. Mivel újra
teljes volt a hangzavar, Farczádi
csendre intette a jelenlevőket, majd
drámai hangon közölte a tényállást:
az eltűnt DJ-t utoljára a gólyák
táncpróbáján látták, így minden
gólya gyanúsítottnak számít.
– Amiért itt vagyunk, az nem ünnepelni való – tette hozzá a törvény
embere, majd bevezették a történések főszereplőit, a nyolc gólyapárt.
Ezzel az izgalmas bevezetővel
indult a megyeszékhelyi tanintézetek őszi gólyakirályainak és -királynőinek
nagy
tavaszi
megmérettetése. A marosvásárhelyi
diákság körében hagyományossá
vált rendezvény minden évben más
tematikára épül, idén a bűncselekmények világát hozta el a palotába.
Az „elkövetők”, illetve „gyanúsítottak” az Elektromaros Líceum, a
Szász Adalbert Sportlíceum, a
Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, a Református Kollégium, a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a
Gheorghe Şincai és a Ion Vlasiu középiskolák, valamint a Művészeti
Líceum diákjai voltak. Az esküdtszéket – azaz a zsűrit – dr. Magyari
Előd RMDSZ-frakcióvezető, Boros
Emese énekművész, Bakó Szabolcs
városi tanácsos, Csatlós Csaba koreográfus, a megyei tanfelügyelőség részéről pedig Haller Katalin
alkotta.
Almalopástól gyilkosságig
Miközben a műsorvezető-nyomozók megnyugtatták a szurkolótáborokat, hogy a villamosszék
használatát a helyi áramszolgáltató
nem engedélyezte, egyre közelebb
kerültünk a vallatás perceihez. Először azonban az akciódús bemutatkozó videókat tekinthettük meg –
lövöldözést, árulást, gyilkosságra
való felbérlést és almalopást is láttunk –, majd a versenyzők egyéni
produkcióikat vitték színpadra. Az
Elektromaros Líceum diákjai –
Czirjék Norbert és Molnár Beatrix
– kisfilmjük cselekményét folytatták, a lánykérést, majd a bűnöző pár
csók helyett pisztolylövéssel megpecsételt egybekelését mutatták be
„élőben”. A sportlíceum gólyapárja
– Talán Zoltán és Moga Tímea – akrobatikus elemekkel gazdagították
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a show-t, amelynek végéről a váratlan fordulat sem hiányzott. A Pedagógiai Líceumot képviselő Antal
Örs és Csernáth Brenda a társát eláruló nyomozó motívumával színesítette az estét, közben a
dalszövegeket író Örst rappelni
hallhattuk. A Református Kollégiumból érkezett Dénes Magor és
Tordai Tímea lírai elemeket szőtt a
produkcióba, gitár-, dob- és énekszót is hallhattunk tőlük. Eredeti
színfoltot képviselt a bolyais Sebesi
Hanna és Miholcsa Mátyás Botond
bemutatkozása. Nemcsak kisfilmjük árulkodott rendkívüli kreativitásról, hanem egyéni produkciójuk
is, amelyben ének, beatbox (szájdobolás) és tánc is helyet kapott, végül
pedig Hófehérke kukába rejtett
Kuka törpéje is megkerült. A Ion
Vlasiu középiskola versenyzői –
Lukács Leila és Kocsis László –
szintén líraibbra vették a figurát,
Laci hegedült, Leila énekelt, míg a
Gheorghe Şincai középiskolából érkezett Lőrincz Mihály László és
Abodi Tímea a kisfilmen látható pokemonkutya-lopás után a táncos
rendőrlány és a rappelő rab jelenetét

mutatták be. Humor és lazaság
szempontjából talán a művészetis
Bíró Borbála és Kovács Áron kisfilmje volt a legsikerültebb, és filozófiai mondanivalót rejtő egyéni
produkciójuk is eredeti csattanóval
zárult.
Költöző héják és egyéb „bűnjelek”
Az első négy gólyapár bemutatkozása után a „nyomozók” vallatóra fogták a „gyanúsítottakat”. A
városi gólyabálok törzsközönsége
tudja, hogy az egyéni műsorszám
után általános műveltséget mérő, illetve logikára alapozó, becsapós
kérdések is elhangzanak. A kérdéssor egy része rendszerint az esemény témavilágához kapcsolódik.
Így volt ez most is, a versenyzőknek egyebek mellett a jelenlegi legnépszerűbb magyar bűnözőt kellett
megnevezniük, tudniuk kellett,
hogy a Ne lopj! hányadik parancsolat a Szentírásban, melyik híres
nyomozó lakott a Baker Street
221B-ben, és mi az első jármű, ami
a GTA San Andreas nevű videojátékban megjelenik, miután a játé-

kost kidobják a rendőrautóból.
Ugyanakkor földrajzi és történelmi
kérdések is megfogalmazódtak, illetve az is kiderült, hogy mennyire
tájékozottak a gólyák a klasszikus
és könnyűzene, a színház, valamint
a youtube világában. Becsapós fejtörőkből ezúttal a megszokottnál
kevesebb volt, a télen távozó héják
repülési alakzatára vonatkozó kér-

dés viszont sikeresen megtévesztette az egyik versenyzőt.
Az előadás szünetében tombolajegyet vásárolhatott, illetve a palotában kóválygó nyomozókkal

fotózkodhatott a közönség, majd
máris pörgött tovább az esemény a
további négy páros bemutatkozásával és kikérdezésével.
Időrabló, jeti, orr nélküli Michael
Jackson
A második próba nemcsak a
„gyanúsítottakat” lepte meg, hanem
minden bizonnyal a „tárgyalótermet” betöltő fiatalokat is. A gólyáknak borítékból
húzott szám
alapján másmás – enyhén
szólva különös
– helyzetekbe
kellett beleélniük magukat,
majd párbeszédet kellett
rögtönözniük
a
kivetítőn
megjelenő
mondatok és
hangulatok beépítésével. A
párok remekül
megoldották a
könnyűnek
korántsem nevezhető feladatokat, amelyek során elromlott
órájú időrablóvá és órásmesterré,
Szaharában izzadó jetivé és texasi
láncfűrészessé, nyugdíjba vonult
szellemmé és sírásóvá, fél zoknijá-

tól megfosztott Csipkerózsikává és
zoknirendőrré, az Európai Parlamentbe betörő Robin Hooddá és ott
dolgozó takarítónővé, veszekedő
számokká, orrtalanított Michael
Jacksonná és orrlopással gyanúsított Shakirává, rénszarvasát kereső
Mikulássá és szippantóautó sofőrjévé változtak.
Gyanúsítottakból győztesek
Miután a „kihallgatás” véget ért,
az „esküdtszék” döntéshozatalra
vonult vissza. Az eredményhirdetésre várók feszültségét a Navarra
Dance tánccsoport oldotta, majd a
tombolahúzás is lezajlott. A következő percekben az „elrabolt” lemezlovas bukkant fel a kivetítőn,
bulis hangulatban üzent a tengerpartról, így a rejtély megoldódott.
Nemsokára aztán bajuszos, kalapos
rendbontónak álcázva a DJ életnagyságban is megjelent a színpadon. Ezt követően Jakab Roland
fiatal hegedűvirtuóz a városi gólyabál dalával ajándékozta meg a jelenlevőket, majd elérkezett az est
csúcspontja, a győztesek kihirdetése.
A népszerűségi díjat a Pedagógiai Líceum párosa – Antal Örs és
Csernáth Brenda – kapta. A harmadik díj a bolyais Sebesi Hannát és
Lőrincz Mihály Lászlót, a
Gheorghe Şincai középiskola diákját illette meg. Második helyezést a
művészetis páros – Bíró
Borbála és Kovács Áron
– ért el, az est gólyakirálya és -királynője pedig
a Református Kollégiumból érkezett Dénes
Magor és Tordai Tímea
lett. (A győztes párossal
készült villámbeszélgetést a jövő heti Lélekgraffitiben találják meg
olvasóink.) Az elkövetkezőkben a szurkoló barátok,
osztálytársak
tömege árasztotta el a
színpadot, majd az ölelkezés percei után a fiatalok a Cuba Ground felé
vették az irányt, ahol a
megkerült lemezlovas és
kollégái, Fischer Ottó és
a Morar Music hajnalig
szórakoztatták a népet.
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Nem bírtak egymással a csapatok
a 3. ligás Maros megyei rangadón

Szerkeszti: Farczádi Attila

Szabó Antal-Lóránd

Miután március elején az igencsak mostoha időjárás miatt a
Román Labdarúgó-szövetség egy
héttel elnapolta a harmadosztály tavaszi visszavágójának rajtját, az
első tavaszi körben Maros megyei
rangadót rendeztek a 3. liga V. csoportjában: a Szászrégeni Avântul a
Radnóti SK-val mérkőzött meg.
A télen az Avântul kispadján jelentős változás történt, hiszen Stoica Vilmosnak távoznia kellett (a
vezetőség szerint a tréner anyagi
követelései túlzottak voltak), helyét Răzvan Dan, a Szászrégeni
Best Kids egyik ifjúsági csapatának edzője vette át. Ugyancsak a
téli szünetben távozott az együttestől Cristian Merdariu, Laurenţiu
Moldovan, Roberto Hasnaş és Darius Ghirca, utóbbi éppen a szászrégeniek szombati ellenfelénél, a
Radnóti SK-nál folytatja pályafutását. Ilyen előzmények után kíváncsian vártuk, mire lesz képes a
házigazda alakulat a tabella vége
felé tanyázó megyei riválissal
szemben.
A 18. fordulóban rendezett rangadó jó közepes színvonalúra sikeredett. A kezdés látványosan
eseménydús volt, hiszen néhány
percnyi tapogatózó játék után a
labda mindkét kapuban megpihent
egy-egy alkalommal – három perc
leforgása alatt… A 7. percben jár-

tunk, amikor a hazaiak megszerezték a vezetést: Bogdan Stavilă egyedül vezethette rá a pöttyöst a
radnóti kapura, mintegy 9 méteres,
erős lövése a bal alsó kapufáról a
hálóba vágódott: 1-0. A vendégek
válasza villámgyorsan érkezett: egy
okosan kidolgozott támadás során
a labda Adrian Pophoz került, aki
mintegy 18 méterről erős és helyezett lövéssel bevette Husar kapuját:1-1.
A folytatásban inkább az Avântul
irányított, a 21. percben például
Stavilă remek ütemben tálalt Lucához, aki kecsegtető szögből jóval
fölé lőtt, majd Feketics Norbert célozta meg a kaput, ugyancsak pontatlanul. A 43. percben az eléggé
aktív Andrei Moldovan remek helyzetben találta magát, ám lövése
erőtlenre sikeredett, így nem okozott gondot a vendégkapusnak. A
túloldalon a vendégek lendületesen

játszottak, támadásaik zöme azonban elakadt az Avântul büntetőterülete környékén, a pontatlanságuk
vagy a hazai védelem közbelépése
nyomán.
A szászrégeni alakulat szinte végigtámadta a második félidőt, toronymagasan uralva a játékteret. A
játék színvonalát ebben az időszakban eléggé befolyásolta a szinte
végig zuhogó, hideg eső. A felázott,
csúszós gyepszőnyeg miatt a labdarúgók nehezen őrizték meg egyensúlyukat. A szászrégeniek elszánt
támadásokat vezettek, percekig beszorítva ellenfeleiket a saját térfelükre. Az első jelentősebb
gólszerzési lehetőségre tíz percet
kellett várnunk: az 55. percben Oltean kapuvédő röviden öklözte ki a
beívelt labdát, amely Sbârceához
került, a régeniek játékosa megcélozta a mintegy 14 méterre található
üres kaput, ám gól helyett a kapu
mögötti, idős eredményjelző épségét sodorta veszélybe… Andrei
Moldovan két alkalommal is közel
állt csapata második gólja megszerzéséhez, a 64. percben „eleresztett”
lövése szögletre pattant, majd a 75.ben, egy remek cselsorozatot követően, mintegy 8-9 méterről csúnyán
fölé emelt. Ezenközben, a 73. percben Fülöp András jobb oldalról jó
pozícióból mellé lőtt. A régeniek
utolsó gólszerzési lehetőségét a 84.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 18. forduló: Szászrégeni Avântul – Radnóti SK 1-1 (1-1)
Szászrégen, Avântul-pálya, borús idő, zuhogó eső, mintegy 150 néző.
Vezette: Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea) – középen, Romeo Popa,
Răzvan Tudor (mindketten Craiova) – partjelzők. Ellenőr: Mihail Băcescu
(Brassó), Dinu Lucaciu (Kolozsvár).
Gólszerzők: B. Stavilă (7)., illetve Ad. S. Pop. (9).
Szászrégeni Avântul: Husar – Bugnar, Core, Sîplăcan, Truţa, Fülöp A.
(79. Iliescu), Ad. Luca, Sbârcea (67. Bogăţan), Feketics N., A. Moldovan,
Stavilă.
Radnóti SK: Oltean – Dragoş Ghirca, Pop, Bucur, Fekete, A. Balea, Călimani, Koródi (57. Darius Ghirca), Szilágyi (89. Angyal), Pastor, Cheţan.

percben jegyezhettük: egy bal oldali
szögletrúgást követően Iliescu
mintegy 10 méterről mellé fejelt. A
túloldalon a vendégek gyenge teljesítményt nyújtottak, a második félidőben
csupán
elvétve
és
veszélytelenül támadták Husar kapuját.
Noha játéka és a kihagyott helyzetek száma alapján Dan Răzvan
1. Kolozsvári U
2. Magyarigen
3. Lénárdfalva
4. Magyargáld
5. Kudzsir
6. Gyulafehérvár
7. CFR II
8. Sănătatea
9. Avântul
10. Tasnád
11. Medgyes II
12. Radnót
13. Felek
14. Dés
15. Vidombák

15
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16

12
11
10
9
8
7
6
5
7
5
4
2
2
3
1

7

gárdája győzelmet érdemelt volna,
a csapat nagyon „vékonynak” nevezhető. Az együttes soraiból két
kulcsfontosságú középhátvéd (Merdariu és Hasnaş) távozott, helyükre
nem érkezett megfelelő ember. Sajnálatos módon egyre nagyobb a
csapat körüli érdektelenség, a klubhoz beáramlott politikai „fuvallatról” nem is beszélve…

Ranglista
2
4
2
4
5
4
5
8
2
3
3
6
5
1
0

1
1
4
3
3
5
5
3
7
7
9
8
9
12
15

39-8
37-15
35-17
30-18
28-17
24-13
27-19
22-16
21-23
19-26
18-32
25-34
14-33
15-33
15-65

38
37
32
31
29
25
23
23
23
18
15
12
11
10
3

Eredményjelző
* 1. liga, rátjászás, 2. forduló: felsőház: Konstancai Viitorul – USK Craiova 0-0; az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 33 pont/1 mérkőzés, 2. FCSB
31/1, 3. Craiova 30/2; alsóház: Bukaresti Juventus – Temesvári Poli ACS
1-0, Medgyesi Gaz Metan – Concordia Chiajna 2-1; a Botoşani FC – Bukaresti Dinamo mérkőzést a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elhalasztották. Az élcsoport: 1. Dinamo 23 pont, 2. Botoşani 21, 3. Voluntari
17.
* 2. liga, 25. forduló: Baloteşti – Arad 2-2, Clinceni – Miroslava 0-0, Bukaresti Metaloglobus – Suceava 2-1, Piteşti – Temesvári Ripensia 2-1, Brăila – Marosvásárhelyi ASA 3-0 (hivatalból, az ASA csődbe ment), Afumaţi
– Szatmárnémeti 3-0, Călăraşi – Snagov 2-0, Nagyszeben – Zsilvásárhely
1-0, Târgovişte – Nagyváradi Luceafărul 2-1. Az élcsoport: 1. Călăraşi 56
pont, 2. Nagyszeben 53, 3. Târgovişte 49.
* 3. liga, I. csoport, 18. forduló: Bákói Aerostar – Darabani 8-0, Lieşti
– Valea Mărului 3-0 (hivatalból, a Valea Mărului visszalépett a bajnokságból), Galaci Metalosport – Székelyudvarhely 1-6, Barcarozsnyó – Kézdivásárhely 1-1, Csíkszereda – Románvásár 3-1, Galaci Oţelul – Focşani
0-0. Paşcani szabadnapos volt. Az állás: 1. Aerostar 37 pont, 2. Csíkszereda
36, 3. Románvásár 33, ...7. Kézdivásárhely 25, ...12. Székelyudvarhely 13.
* 3. liga, V. csoport, 18. forduló: Magyarigen – Tasnád 2-0, Kolozsvári
CFR II – Kolozsvári Sănătatea 2-2, Kudzsir – Gyulafehérvár 0-0, Dés –
Vidombák 3-0, Magyargáld – Felek 1-0, Szászrégeni Avântul – Radnót 11, Lénárdfalva – Medgyesi Gaz Metan II 2-1. A Kolozsvári U állt.
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A Ferencváros fordított
a Puskás Akadémia ellen

A ferencvárosi Lovrencsics Gergő (b) és felcsúti Radó András a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójában játszott Ferencváros – Puskás Akadémia mérkőzésen a fővárosi
Groupama Arénában 2018. március 17-én. MTI Fotó: Illyés
Tibor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 23. forduló: Ferencváros – Puskás Akadémia 3-1 (1-1)
Budapest, Groupama Aréna, 8411 néző, vezette: Pintér Cs.
Gólszerzők: Otigba (39.), Blazic (88.), Böde
(92.), illetve Henty (24.).
Kiállítva: Paintsil (37.), illetve Henty (81.).
Sárga lap: Moutari (32.), Paintsil (35., 37.),
Böde (73.), Nagy D. (80.), illetve Knezevic
(35.), Zsidai (36.), Henty (71., 81.), Radó
(75.), Perosevic (85.)
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G.,
Otigba, Blazic, Pedroso – Leandro, Gorriarán (70. Nagy D.) – Varga R. (46. Szpirovszki), Paintsil, Moutari (84. Lovrencsics
B.) – Böde.
Puskás Akadémia: Hegedüs L. – Klinar, Hegedűs J., Heris, Trajkovszki – Zsidai (51.
Mevoungou) – Molnár G. (62. Perosevic),
Márkvárt, Knezevic, Radó (77. Latifi) –
Henty.
Eredményjelző
A magyar labdarúgó NB I 23. fordulójában a következő eredmények születtek: Debreceni VSC – Mezőkövesd 2-3, Budapest
Honvéd – Szombathelyi Haladás 2-1, Paks
– Újpest 0-0, Vasas – Diósgyőr 1-1, Videoton – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0, Ferencváros – Puskás Akadémia 3-1.

A listavezető Ferencváros fordított, és végül
3-1-re nyert a vendég Puskás Akadémia ellen
szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójában.
A Puskás Akadémia jól megszervezte a védekezését, második veszélyes kontráját pedig
Ezekiel Henty révén gólra váltotta a 24. percben. A ferencRanglista
városiak hiába irányították a 1. Ferencváros
23 15 5
3
52-22
50
játékot, akcióból nem, csak 2. Videoton
22 14 5
3
48-24
47
rögzített szituációkból tudtak 3. Újpest
23 8
9
6
31-29
33
helyzetet kialakítani. A szünet 4. Debrecen
23 9
5
9
37-30
32
előtt Josep Paintsil két perc 5. Paks
23 8
8
7
32-32
32
alatt két sárga lapot kapott, így 6. Honvéd
22 9
4
9
36-38
31
létszámhátrányba került a há- 7. Diósgyőr
23 8
5
10
37-38
29
zigazda, amely azonban a 39. 8. Mezőkövesd
23 6
8
9
28-41
26
percben egyenlített. A váloga- 9. Puskás Akadémia 23 6
7
10
28-37
25
tott keretben először számí- 10. Vasas
23 7
4
12
28-44
25
tásba vett Otigba Kenneth 11. Balmazújváros
23 5
8
10
26-34
23
ferencvárosi karrierjének első 12. Szombathely
23 7
2
14
24-38
23
gólját szerezte.
A szakadó havas eső miatt
egyre mélyebbé vált a talaj, a szünet után még Akadémia ellen a szezonban, Thomas Doll vetöbb volt a játékosok között a fizikai kontaktus. zetőedzője bajnoki mérkőzésen először nyert
Attila
irányította
csapat
A hangulat ettől egyre feszültebb lett, a felcsúti Pintér
gólszerző, Henty a hajrához érve megkapta ellen.
A FTC pályaválasztóként továbbra is veretmásodik sárga lapját, így a létszám is kiegyenlítődött. A 88. percben a hazaiak Miha Blazic len a szezonban – két döntetlen mellett tizedgyőzött,
sorozatban
kilencedik
fejesével átvették a vezetést, Böde Dániel szer
pedig a hosszabbításban biztosította a listave- alkalommal –, otthon tavaly április 15. óta nem
zető újabb sikerét. Az őszi két 1-1-es döntetlent kapott ki, veretlenségi sorozata már 15 találkövetően a Ferencváros először nyert a Puskás kozó óta tart.

Bajnokok Ligája: A Chelsea nem tudta
megnehezíteni a Barcelona dolgát

Az FC Barcelona magabiztos,
3-0-s győzelmet aratott a vendég Chelsea felett szerdán a labdarúgó Bajnokok
Ligája
nyolcaddöntőjének
visszavágóján, így 4-1-es összesítéssel
jutott tovább.
A Barcelona mindössze 128 másodperc után vezetést szerzett, a párharc
első mérkőzésén is eredményes Lionel
Messi lőtt rendkívül éles szögből Thibaut Courtois lába között a kapuba,
megszerezve ezzel pályafutása leggyorsabb találatát, amely a BL-ben a
99. volt.
Bő negyedóra után megduplázta
előnyét a La Ligát veretlenül vezető
katalán csapat: a korábbi Barca-játékos, Cesc Fábregas eladott labdája
után Messi lódult meg, majd hozta
remek helyzetbe a jobb oldalon felfutó
Messi két góllal és egy gólpasszal járult hozzá csapata győOusmane Dembélét, a téli átigazolási Lionel
zelméhez
szezonban 105 millió euróért szerződA fordulást követően a Chelsea előtt adótetett szélső pedig kilőtte a jobb felső sarkot.
Neki ez volt karrierje első gólja gránátvörös- dott lehetőség, de a játékvezető egy büntetőgyanús esetben továbbot intett. A 63. percben
kékben.
aztán végérvényesen eldőlt a továbbjutás,
Messi 123. fellépésén a 100. BL-gólját szeEredményjelző
rezte, Courtois ezúttal is kötényt kapott.
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó:
A negyeddöntő párosításai
* FC Barcelona (spanyol) – Chelsea
Az Európai Labdarúgó-szövetség
(angol) 3-0 (2-0), továbbjutott: az FC Bar(UEFA) székhelyén pénteken kisorsolták a
celona 4-1-es összesítéssel
negyeddöntő párosításait. A műsor: FC
gólszerzők: Messi (3., 63.), Dembelé (20.)
Barcelona (spanyol) – AS Roma (olasz),
* Besiktas (török) – Bayern München
Sevilla (spanyol) – Bayern München
(német) 1-3 (0-1), továbbjutott: a Bayern
(német), Juventus (olasz) – Real Madrid
München kettős győzelemmel, 8-1-es
(spanyol), Liverpool (angol) – Manchester
összesítéssel
City (angol). Az első mérkőzéseket április
gólszerzők: Vágner Love (59.), illetve Thi3-án és 4-én, a visszavágókat egy héttel kéago Alcántara (18.), Gökhan Gönül (46.sőbb játsszák.
öngól), Wagner (84.)

Simán győzött Harasztkerék
Nyárádszereda ellen

A hazaiak kihasználták a hazai pálya előnyét, és gyorsan javukra fordították az eredményt.
Fotó: Gligor Róbert László

Az elmúlt hétvégén játszották a labdarúgó Románia-kupa 2017-2018-as idénye
Maros megyei párharcainak második fordulóját, ahol született néhány érdekes
eredmény is, többek között Harasztkeréken, ahol Nyárádszereda lépett pályára.
Jó napot fogott ki az 5. liga középső
csoportjnak éllovasa a 4. liga középmezőnyében tanyázó nyárádszeredai csapat
ellen, amely már a 7. percben próbálkozott Cotoară szabadrúgásával, de Bálint
hárította a játékszert, s a hazaiak a 15.
percben meg is szerezték a vezetést: Sărmăşan beadását Szőke a léc alá fejelte (10). A vendégek ezután kétszer is a hazai
kapu elé kerültek, de a teljes védelmen áthaladó beadást Szőcs nem tudta kapura
lőni, míg a hálóőrrel szemben egyedül
maradt Cîmpean a kapu mellé gurított. A
hazaiak nem sokat teketóriáztak, a 23.
percben Bodó növelte az előnyt, kapásból
egy 20 méteres lövéssel ismét a léc alá talált (2-0). A vendégcsapat nem talált magára ezután sem, így a hazaiak sorra
dolgozták ki helyzeteiket, s miután Szőke
közelről a kapu fölé lőtt, a 34. percben
Bereczki S. átadását Ormenişan vágta a
hálóba (3-0), míg a 38. percben ugyanezzel az összjátékkal már 4-0-ra léptek meg
a hazaiak.
Szünet után a szeredaiak határozottabban léptek pályára, így a játék is megélénkült, de a harasztkerekiek tartani tudták
állásaikat a vendégek egy-egy megvillanásánál. A hazaiak részéről Nistor lőtt néhány lépésről kapu fölé, majd a
vendégektől Fărcaş lépett meg a jobb oldalon, de kapu mellé lőtt, amire a haraszt-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Románia-kupa, Maros megyei 2. forduló, Harasztkereki Farel –
Nyárádszereda SK 5-1 (4-0)
Harasztkerék, sportpálya, mintegy 50
néző, vezette: Matei Radu, Vega Viorel,
Botoşer Răzvan (Marosvásárhely).
Gólszerzők: Szőke (15.), Bodó (27.,
70.), Ormenişan (34., 38.), illetve Cotoară.
Sárga lap: Gubaş, illetve Negru.
Harasztkerék: Bálint – Józsa, Pintilia,
Gubaş, Nistor (49. Calo), Sărmăşan,
Szöllősi, Bereczki S., Ormenişan, Szőke
(75. Bereczki Zs.), Bodó.
Nyárádszereda: Chiselciuc – Vultur,
Core, Oprea, Cioban, Saxon (53. Páll),
Negru, Cotoară, Szőcs (53. Rad), Cîmpean, Fărcaş.

kerekiek Pintilia kevésbé sikeres lövésével válaszoltak. A hazai kapus még kivédte Oprea lövését, de a vendégeknek a
66. percben sikerült betalálniuk, amikor
Cotoară 30 méteres remek lövése a hálóban landolt (4-1). A hazaiak a 70. percben
bebiztosították magukat – Ormenişan átlövését Bodó közelről a szeredai hálóba
küldte (5-1) –, majd egy picit óvatosabban visszahúzódtak a középpályára. Ezt
kihasználva a vendégek újabb támadásokat kezdeményeztek, ám Cotoară lövése
elkerülte a kaput, az üresen maradt Cîmpean ismét könnyelműsködött, majd Cotoară lövését mentették a hazai védők, de
a végső sípszó előtt a hazai csatár, Ormenişan sem volt szerencsésebb, túl éles
szögből nem találta el a kaput. (G.R.L)

Európa-liga: Kettős győzelemmel
nyolc között az Arsenal

Az Arsenal kettős győzelemmel jutott
nyolc közé a labdarúgó Európa-ligában,
miután az idegenbeli kétgólos sikerét követően a nyolcaddöntő csütörtöki visszavágóján is legyőzte az AC Milant. A
győzelemben nagy szerepet játszottak a
svéd játékvezetők, akik kérdőjeles helyzeEredményjelző
Labdarúgó Európa-liga, nyolcaddöntő,
visszavágó:
* Arsenal (angol) – AC Milan (olasz) 31 (1-1), továbbjutott: az Arsenal kettős
győzelemmel, 5-1-es összesítéssel
* Salzburg (osztrák) – Borussia Dortmund (német) 0-0, továbbjutott: a Salzburg, 2-1-es összesítéssel
* Olympique Lyon (francia) – CSZKA
Moszkva (orosz) 2-3 (0-1), továbbjutott:
a CSZKA 3-3-as összesítéssel, idegenben
lőtt több góllal
* Zenit Szentpétervár (orosz) – RB Lipcse (német) 1-1 (1-1), továbbjutott: az
RB Lipcse, 3-2-es összesítéssel
* Dinamo Kijev (ukrán) – Lazio (olasz)
0-2 (0-1), továbbjutott: a Lazio, 4-2-es
összesítéssel
* Athletic Bilbao (spanyol) – Olympique
Marseille (francia) 1-2 (0-1), továbbjutott: az Olympique Marseille kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel
* Lokomotiv Moszkva (orosz) – Atlético
Madrid (spanyol) 1-5 (1-1), továbbjutott:
az Atlético Madrid kettős győzelemmel,
8-1-es összesítéssel
* Viktoria Plzeň (cseh) – Sporting Lisszabon (portugál) 2-1 (1-0, 2-0, 2-1), továbbjutott: a Sporting Lisszabon, 3-2-es
összesítéssel

tekben több ízben az angolok javára döntöttek – például azzal, hogy megadtak egy
„láthatatlan” tizenegyest a hazaiaknak, és
nem egy annál lényegesen „észrevehetőbb”
büntetőt a vendégeknek.
Gulácsi Péter csapata, az RB Lipcse a
labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjébe jutott, miután a nyolcaddöntő csütörtöki
visszavágóján 1-1-es döntetlent játszott a
Zenit vendégeként. A magyar kapus végig
a pályán volt a lipcsei együttesben, amely
kiegyenlített mérkőzésen játszott továbbjutást érő döntetlent. A németek – akik az
első félidő közepén szereztek vezetést – a
82. percben 1-1-es állásnál büntetőt rontottak.
A Kádár Tamást foglalkoztató Dinamo
Kijev ugyanakkor búcsúzott, mert hazai pályán 2-0-ra kikapott a Laziótól. Kádár kezdőként kapott lehetőséget a mérkőzésen, s
az első félidő hajrájában sérülés miatt lecserélték. A mezőnyfölényben lévő olaszok
Lucas Leiva 23. percben szerzett góljával
megérdemelten kerültek előnybe, de továbbjutásukat csak a hajrában sikerült bebiztosítaniuk, mert Ciro Immobilével az
élen addig több nagy gólhelyzetet kihagytak.
A negyeddöntő párosításai
A pénteki sorsolás eredménye: RB
Lipcse (német) – Olympique Marseille
(francia), Arsenal (angol) – CSZKA
Moszkva (orosz), Atlético Madrid (spanyol) – Sporting Lisszabon (portugál),
Lazio (olasz) – Salzburg (osztrák). Az
első meccseket április 5-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik.
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Már a Dinamo is…

Bálint Zsombor
Nem tudjuk, mi változhatott
kedd óta, amikor a Maros KK férfikosárlabda-csapat játékosai azt
ígérték, ha nem változik semmi,
nem állnak ki a Dinamo elleni mérkőzésen, de ezek szerint valaminek
történnie kellett, mert Szászgáspár
Barnabás csapata elutazott Bukarestbe, a sereghajtó elleni találkozóra. Igaz, csak hét fővel, és egy
pontért, ami a vereségért jár. Úgy
tűnik ugyanis, hogy a jelenlegi
helyzetben már a Dinamo is nyerni
tud a pénzügyileg, lélektanilag és
minden egyéb szempontból széthullott marosvásárhelyi csapat ellen.
A bajnoki mezőny kétségtelenül
két leggyengébb csapatának találkozóján a bukarestiek megszerezték
az első győzelmet ebben a bajnokságban, még akkor is, ha hosszabbításra volt ehhez szükségük. A
Maros KK keretének néhány tagja
egyénileg talán jobb játékerőt képvisel, azonban az utóbbi idő anyagi
és edzésmizériája miatt nem volt a
legjobb állapotban a csapat Bukarestben. Még így is megvolt azonban az esélye a sikerre.
A találkozót a Dinamo kezdte
jobban, elhúzott hét pontra, a második negyed elején aztán a Maros
KK került hárompontos előnybe.
Nem következett be azonban a lélektani fordulat, mert szünetig ismét
a házigazdák szereztek vezetést. A
Maros KK a harmadik negyedben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Koros László.
Maros megye első téli olimpikonjával, az 1980-as Lake Placid-i ötkarikás világverseny résztvevőjével Szucher Ervin a hazai téli sportágak sanyarú sorsáról beszélget.

Hosszú idő után
ismét súlyemelőverseny
Marosvásárhelyen

Bogdan Stăncuţ (j) és Andrei Iliescu a 2017. december 20-án a Ligetben rendezett Maros KK
– Dinamo (87:48) mérkőzésen. A marosvásárhelyiek játékosának kettőből egy szabaddobást
kellett volna értékesítenie a végén, hogy a Maros KK megszerezze a győzelmet. Nem sikerült.
Fotó: Nagy Tibor

másodszorra is utolérte az ellenfelét, és a negyedikben vezetést szerzett, az utolsó percben azonban
Cioacătă egy plusz szabaddobásnak
köszönhetően egyenlített. Az utolsó
támadás a marosvásárhelyieké volt,
és Stăncuţ ellen szabálytalankodtak
a házigazdák. A kettőből egyetlen
szabaddobást kellett volna értékesítenie a győzelemhez, de mind a kettőt kihagyta, így hosszabbítás
következett. A győzelem esélyének
elszalasztása teljesen elvette a
Maros KK játékosainak a lendületét, és a ráadás öt percben a Dinamo

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 21. forduló: Bukaresti Dinamo –
Marosvásárhelyi Maros KK 87:77 (24-22, 17-14, 16-19, 16-18, 14-4)
Bukarest, Dinamo csarnok, 70 néző. Vezette: Mircea Şerban (Piteşti), Valentin Negrea (Konstanca), Cristian Trofim (Temesvár). Ellenőr: Svetlana Simion (Bukarest).
Dinamo: Cioacătă 33 pont (1), C. Stănescu 21 (2), Casale 21 (1),
Bârloveanu 6, Bădulescu 4 (1), Manolescu 2, Ionescu, Petrescu, Rădulescu.
Maros KK: Stăncuţ 24 (1), Steff 17 (2), Borşa 15 (1), Engi-Rosenfeld 13 (3), Porime 6, Gârbea 2, Barabási.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 21. fordulójának eredményei:
Bukaresti Dinamo – Marosvásárhelyi Maros KK 87:77, Nagyszebeni CSU – Jászvásári Poli 89:67, BCM U FC Argeş Piteşti – Bukaresti CSM Steaua 77:80, Temesvári Timba – Nagyváradi CSM
74:105, Galaci Phoenix – Kolozsvári U 73:76. A SCM U Craiova –
Temesvári SCM mérkőzést ma játsszák

Bálint Zsombor

tíz pontot vert rá az idegesen kosarazó marosvásárhelyiekre.
A statisztika tanúsága szerint
mindkét csapat azonos, de nem túl
jó, 25%-os eredményességgel dobott távolról, a Dinamo viszont hatékonyabb volt a palánk alatt
(51-43%). Az eladott labdák száma
(14) megegyezik, ám a lepattanózást a Dinamo nyerte (50-44), s
talán ez volt a döntő tényező.
A Dinamótól elszenvedett vereség után nehéz perspektívában értékelni a bajnoki idény hátramaradt
részét, így maradjunk abban, hogy
szerdán a Temesvári Timba érkezik
a Ligetbe, majd az alapszakasz
utolsó fordulójában Jászvásárra látogatnak a marosvásárhelyiek.
Aztán bízzunk benne, hogy lesz
még folytatás.
Vagy inkább ne legyen?
Ranglista
1. Nagyszeben 17/4
38
2. Nagyvárad 15/6
36
3. Kolozsvár
16/4
36
4. Temesvári SCM 14/6
34
5. CSM Steaua 14/6
34
6. Piteşti
12/9
33
7. Galac
10/11 31
8. Craiova
9/10
28
9. Maros KK
6/14
26
10. Timba
5/15
25
11. Jászvásár
3/17
23
12. Dinamo
1/20
22

A középszakasz mint befejezés

A női kosárlabda Nemzeti Ligában
hosszas és értelmetlen szünet után
folytatódott a küzdelem a középszakasz keretében, hiszen a válogatott
„ablak” óta több mint három hét telt el.
A szövetség, a klubok takarékossági
indíttatású kérésére, közös helyszíneken, tornák formájában rendezte meg
a középszakaszt, amely ráadásul az alsóházban, tekintve, hogy csak négy
csapat maradt, egyetlen tornára redukálódott. A Marosvásárhelyi Sirius
számára ez a rendszer azt jelentette,
hogy nem léphet előbbre a 9. helynél,
azaz az egész középszakasznak már
nem volt tétje, illetve az is biztos volt,
hogy számára ez a bajnokság befejezését jelenti, hisz a play-outra nem maradt ellenfele. Ilyen körülmények
között logikus döntés volt, hogy a klub
szélnek eresztette a légiósait, és csak a
helyi játékosokkal utazott Nagyváradra, a bajnokság utolsó három mérkőzésére, ahol az eredmények azt
igazolták, hogy nagyon mellényúltak
az idei légiósokkal. A marosvásárhelyi játékosokból álló csapat egy szikrával sem szenvedett nagyobb arányú
vereségeket, mint a drága külföldiekkel az alapszakaszban. Ráadásul néhány fiatal kosárlabdázónak is
lehetőséget tudtak biztosítani, hogy
bemutatkozzanak az élvonalban.
A mérkőzésekről – tekintve a tétnélküliséget – csak annyit, hogy a Sirius pénteken és szombaton is sima
vereséget szenvedett, míg az idei bajnokság utolsó mérkőzését vasárnap
este, lapzárta után játszották.

Koros László
a Marosvásárhelyi TVR-ben
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Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Liga középszakaszában a következő
eredmények születtek:
* felsőház (Brassó): Brassói Olimpia – CSBT Alexandria 73:64,
Kolozsvári U – Szatmárnémeti CSM 71:73, Szatmárnémeti CSM –
Brassói Olimpia 62:54, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Kolozsvári U
86:77.
* felsőház (Alexandria): CSBT Alexandria – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC 61:85, Brassói Olimpia – Kolozsvári U 73:64, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Brassói Olimpia 104:56, Szatmárnémeti CSM
– CSBT Alexandria 76:81.
* alsóház (Nagyvárad): Temesvári SCM – Gyulafehérvári CSU
66:47, Aradi ICIM – Marosvásárhelyi UPM Sirius 81:44, Gyulafehérvári CSU – Aradi ICIM 45:69, Marosvásárhelyi UPM Sirius –
Temesvári SCM 49:68.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, 2. forduló: Marosvásárhelyi UPM Sirius – Temesvári SCM 49:68 (9-17, 11-18, 13-23,
16-10)
Nagyvárad, Antonio Alexe Sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Dan
Narcis (Rm.Sărat), Amalia Marchiş (Kolozsvár), Tiberiu Şerbulea
(Kolozsvár). Ellenőr: Viorel Constantinescu (Kolozsvár).
UPM Sirius: Mészáros 18 (1), Gál Emese 12 (4), Beldian 6 (1),
Feiseş 4, Imreh 4, Alina Pop 3 (1), Radu 2, Bokor, Cengher, Gál Noémi.
Temesvári SCM: Ardelean 16, Alina Pop 13, Badi 11 (1), Stoiedin
10, Filip 9 (1), Pane 4, Bota 2, Lupu 2, Ivăşchescu 1.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz 1. forduló: Aradi
ICIM – Marosvásárhelyi UPM Sirius 81:44 (25-10, 16-8, 23-8, 17-18)
Nagyvárad, Antonio Alexe Sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Stretea
Máté András (Nagyvárad), Amalia Marchiş (Kolozsvár), Tiberiu Şerbulea (Kolozsvár). Ellenőr: Radu Vaida (Nagyvárad).
Aradi ICIM: Coker 17 pont, Nagy 14, Poole 13 (3), Hadžović 15
(2), Wingate 8, Tavić 8 (2), Ciotir 2, Mercea 2, Ferenczi 2, Gadarici 2,
Spinean, Zidaru.
UPM Sirius: Gál Emese 16 (4), Alina Pop 12 (2), Radu 10 (2), Feiseş
4, Beldian 2, Imreh, Bokor, Cengher, Gál Noémi.

Czimbalmos Ferenc-Attila

A Maros Lifting kupáért rendezett súlyemelőversenyt múlt szombaton Marosvásárhelyen a kilenc
hónapja megalakult Marosvásárhelyi Súlyemelő Sportklub a helyi
CrossFit Sportklubbal és a Maros
Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatósággal. A házigazda csapat mellett
a Szovátai Medve-tó és a Besztercei SK serdülő korcsoportú (9–15
év közötti gyerekek) csapatai vettek
részt a sporttalálkozón.
A Marosvásárhelyi Súlyemelő
SK edzője, Selcuzan Csiki Sándor
kiemelte, tíz év után sikerült újra
sportági rendezvényt tartani a megyeszékhelyen. „Mintegy 9 hónapja alapítottuk a klubot, azon
belül a súlyemelő szakosztályt, a
CrossFit SK elnöke, Florin Saltelechi, edzőtársam, Ciprian Megheşan, valamint Sebastian Dogariu
(elnök) részvételével, így fellendülőben van a szebb napokat is megélt
súlyemelősport
Maros-

vásárhelyen. Örömmel tölt el, hogy
egy évtized után újra ilyen rendezvényt szervezhetett egy megyebeli
klub, hiszen a sportágnak nagy hagyománya van a megyeszékhelyen.
Reméljük, hogy a helyi súlyemelés
ezzel túljutott a mélyponton, és bízunk benne, hogy szép jövő előtt
állunk.”
A CrossFit SK elnöke, Florin
Saltelechi szerint is örvendetes,
hogy idáig jutottak, és büszke arra,
hogy a sportágat felkarolhatta és támogathatja. A Szovátai Medve-tó
edzője, Zsombori Levente ugyanakkor arról beszélt: üdvözlendő, hogy
sok év után újra színvonalas megyei versenyt szerveztek a marosvásárhelyiek. „Mi, a Szovátai
Medve-tó súlyemelői mindig szívesen veszünk részt bármilyen versenyen, ide is örömmel jöttünk, és
jövünk a továbbiakban is, bármikor.
Szovátán sokan kedvelik a testépítő
sportokat, és a helyi tanács támogatását is élvezzük abban, hogy elvigyük a város hírnevét – ebben is
segítenek az ilyen rendezvények.”

Eredményjelző
Súlyemelőverseny a Maros Lifting kupáért, győztesek (zárójelben
a súlycsoport):
* fiúk: Narcis Papoţi (Besztercei SK, 28 kg), Mihai Macovschi
(Marosvásárhelyi Súlyemelő SK, 30 kg), Magyari Szabolcs (Szovátai
Medve-tó SK, 30 kg), Biró Csaba (Szovátai Medve-tó SK, 36 kg),
Biró Zoltán (Szovátai Medve-tó SK, 40 kg), Robert Halaţiu (Marosvásárhelyi Súlyemelő SK, 44 kg), Răzvan Moldovan (Marosvásárhelyi Súlyemelő SK, 48 kg), Liviu Şandor és Bogdan Macovschi
(mindkettő Marosvásárhelyi Súlyemelő SK, 52 kg), Alexandru Vodă
és Gabriel Hora (mindkettő Marosvásárhelyi Súlyemelő SK, 56 kg),
Horváth Alpár (Szovátai Medve-tó SK, 62 kg), Szép Dávid (Szovátai
Medve-tó SK, 69 kg), Nagy Radu (Besztercei SK, 75 kg), Szentannai
Antonio (Marosvásárhelyi Súlyemelő SK, 75 kg)
* lányok: Anca Papoţi (Besztercei SK, 40 kg), Dana Berki (Besztercei SK, 44 kg), Valeria Pavelea (Besztercei SK, 53 kg), Iulia Doboş
(Besztercei SK, 58 kg)

Röviden

* A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) tanácsa pénteki, bogotai
ülésén jóváhagyta a videóbíró-technológia (VAR) használatát a nyári,
oroszországi világbajnokságon. A sportág szabályalkotó testülete (IFAB)
két héttel ezelőtt egyhangúlag igent mondott a játékvezetők munkáját segítő új rendszer alkalmazására.
* Amerikaifutball-bajnokság, 1. forduló: Kolozsvári Crusaders – Marosvásárhelyi Mures Monsters 49-0 (0-0, 7-0, 20-0, 22-0). Beszámoló
holnapi lapszámunkban.
* Simona Halep 6:3, 6:0 arányban kikapott a japán Naomi Oszakától
az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna női versenyének elődöntőjében. A másik elődöntőben: Kaszatkina (orosz, 20.) – V. Williams (amerikai, 8.) 4:6, 6:4, 7:5.
* A női és az olimpiai bajnok magyar férfi váltó sem jutott döntőbe a
rövidpályás gyorskorcsolyázók montreali világbajnokságának szombati
napján. 500 méteren Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Burján Csaba
is a negyeddöntőben búcsúzott.
* Mikaela Shiffrin nyerte a női alpesi sízők világkupaidényének utolsó
műlesikló versenyét. A svédországi Aréban rendezett szombati viadalon hatalmas fölénnyel, több mint másfél másodperccel bizonyult gyorsabbnak riválisainál az amerikai sztár, aki pályafutása 43. vk-futamgyőzelmét aratta.

Videobíró: tévedés kizárva?
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Kossuth-díjat kapott Farkas Árpád!

Nemzeti ünnepünk, március
15-e alkalmából idén is kiosztották a magyar kultúra művelésének és ápolásának
elismeréséért járó legmagasabb magyar állami kitüntetést, a Kossuth-díjat, amelyet
ez alkalommal is Magyarország köztársasági elnöke
adott át csütörtökön, a Parlamentben.

A bizottság idén Kossuth Nagydíjat adományozott Sára Sándor
Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas
filmrendezőnek, operatőrnek, a
nemzet művészének, kiváló és érdemes művészének, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának,
a Duna Televízió volt elnökének a
magyar filmművészet nemzetközi
elismertetéséhez egyéni látásmódú,
a társadalmi problémákat kivételes
érzékenységgel ábrázoló, dokumentarista stílusú filmjeivel hozzájáruló, kimagaslóan sikeres
operatőri és rendezői pályája elismeréseként.
Kossuth-díjat
adományozott
Farkas Árpád Babérkoszorú díjas
és József Attila-díjas író, költőnek,
műfordítónak, a Magyar Művészeti
Akadémia rendes tagjának az egyetemes magyar irodalmat autentikus
erdélyi színezettel gazdagító, örök
érvényű témákkal foglalkozó költői
életműve elismeréseként; Berkesi
Sándor Liszt Ferenc-díjas karnagynak, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara docensének, a
Tiszántúli Református Egyházkerület nyugalmazott zenei igazgatójának, a Debreceni Református
Kollégium Kántusa vezetőjének a
magyar protestáns énekkultúra
megőrzését és továbbadását elhivatottan szolgáló értékteremtő művészi és tanári pályája, valamint a
határon túli magyarság körében
végzett kiemelkedő zenepedagógusi munkája elismeréseként; Esztergályos Cecília Jászai Mari-díjas
színművésznek, kiváló és érdemes
művésznek utánozhatatlanul energikus stílusával, kifinomult mozgáskultúrájával minden szerepét

egyedivé varázsoló, nagy népszerűségnek örvendő alakításai, színpadon, filmvásznon és a televízió
képernyőjén egyaránt sikeres pályafutása elismeréseként; Faragó
Laura énekművésznek, népdalénekesnek, etnológusnak, zenepedagógusnak a magyar népdalok hiteles
megszólaltatása mellett Bartók
Béla és Kodály Zoltán népdalfeldolgozásainak, valamint az elmúlt
öt évszázad műdalirodalmának
széles körű megismertetését szolgáló énekművészete, valamint értékes zenepedagógusi munkája
elismeréseként; Geszler Mária
Munkácsy Mihály-díjas keramikusművésznek, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának a
magyar népművészet hagyományaira épülő, ugyanakkor a kerámia, a
fotográfia és a komputergrafika ötvözésével új stílust teremtő, sajátosan expresszív alkotóművészete
elismeréseként; Györfi Sándor
Munkácsy Mihály-díjas szobrászművésznek, érdemes művésznek a
magyar kultúra, főként a kun hagyományok megőrzését és népszerűsítését szolgáló alkotóművészete,
a paraszti világ mellett a magyar
történelem jeles alakjait megörökítő alkotásai, valamint érmeket,
plaketteket és grandiózus köztéri
szobrokat is magába foglaló gazdag életműve elismeréseként; Kiss
Benedek Babérkoszorú díjas és kétszeres József Attila-díjas költőnek,
a Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagjának kimagasló költői,
illetve a bolgár irodalom avatott
tolmácsolójaként létrehozott műfordítói életműve, valamint a népköltészet világát idéző népszerű
gyermekirodalmi alkotásai elismeréseként; Lantos István Liszt Ferenc-díjas
zongoraművésznek,
kiváló és érdemes művésznek, a
Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és
Akkordikus Hangszerek Tanszéke
egyetemi tanárának a legnemesebb
magyar előadóművészi hagyományokat hitelesen közvetítő zon-

gora-, kamara- és orgonaművészi
pályája, valamint a fiatal tehetségek képzését szolgáló értékteremtő
oktatói munkája elismeréseként;
Lengyel György Jászai Mari-díjas
rendezőnek, kiváló és érdemes művésznek, a Színház- és Filmművészeti Egyetem professor emeritusának a magyar színházművészet értékeinek továbbadását a klasszikus
drámák és a kortárs szerzők alkotásainak színrevitele mellett az operairodalom legjelentősebb műveinek
kimagasló színvonalú interpretációjával is elhivatottan szolgáló, több
évtizedes pályája elismeréseként;
Oláh Zoltán Harangozó Gyula-díjas
balettművésznek, a Magyar Nemzeti Balett első magántáncosának, a
Magyar Táncművészeti Egyetem
Klasszikus Balett Tanszéke adjunktusának a balettirodalom legjelentősebb szerepeit már fiatal korától
kezdve kiemelkedő érettséggel
megformáló, magas szintű művészi
munkája, a szakma és a közönség
körében nemzetközi és hazai szinten egyaránt nagy sikernek örvendő
alakításai elismeréseként; Péreli
Zsuzsa Munkácsy Mihály-díjas
képzőművésznek, gobelinművésznek, kiváló és érdemes művésznek
a magyar textilművészetben kimagasló alkotóművészi pályája, témaés formavilágában egyaránt különleges, egyedi technikával alkotott
gobelinjei elismeréseként; Rieger
Tibor szobrászművésznek az igazság, a jóság és a szépség megformálására, a népet nemzetté
nemesítő lelkiség kifejezésére törekvő alkotóművészete, a kereszténység
értékeit
különleges
művészi látásmóddal ábrázoló műalkotásai elismeréseként; Sümegi
Eszter operaénekesnek, kiváló és
érdemes művésznek, a Magyar Állami Operaház szerződéses magánénekesének a világ legrangosabb
operapódiumain és koncerttermeiben is páratlanul sikeres, számtalan
főszerepet magába foglaló, kivételesen gazdag művészi pályája elismeréseként; Tordai Teri Jászai
Mari-díjas színművésznek, kiváló

Nemzetközi együttműködés a kitagolás elősegítéséért

és érdemes művésznek a naivaszerepektől az összetett ábrázolást
igénylő karakterekig terjedő
nagyívű művészi pályafutása,
egyedülálló színpadi eleganciát
tükröző előadóművészete, a kiváló
humor mellett mély drámaiságról is
árulkodó jellemformálásai elismeréseként; Zádori Mária Liszt Ferenc-díjas énekművésznek, kiváló
művésznek, a Magyar Művészeti
Akadémia rendes tagjának a magyar zenekultúrát a reneszánsz és
barokk zeneművek, főként Bach,
illetve Monteverdi szerzeményeinek autentikus interpretációján és
népszerűsítésén keresztül gazdagító, kimagasló színvonalú énekművészete elismeréseként.
– Az elismerés nagyon megtisztelő, de nem a díjakat szem előtt
tartva dolgoztam, korábban utasítottam vissza magas magyar állami
kitüntetést – mondta az MTI-nek
Farkas Árpád. – Erdélyiként annyiban vagyunk mások, hogy gondjaink valamelyest speciálisabbak a
világ más részén élőkénél. Az
egyetemes magyar irodalmon nőttünk fel, amely pont annyira szólított meg bennünket, mint
amennyire mi meg akarjuk szólítani a környezetünket. Az erdélyi
magyar irodalmon Magyarország,
illetve az egész európai és kortárs
irodalom minden gondja átfolyik –
mondta Farkas Árpád.
Pályája viszonylag fiatalon indult, első verseskötete, a Másnapos
ének 1968-ban jelent meg, és az
úgynevezett emberarcú szocializmusból történt kijózanodást tükrözte. „Közvetlen mesteremnek
Kányádi Sándort és Nagy Lászlót
tekintem, szerkesztőként Ilia Mihályt, indulásomhoz a pályán sok
köze volt Lászlóffy Aladárnak. Az
ő nemzedéke volt az, amelyik az
erdélyi irodalomban az ötvenes
évek dogmatikus és nevetséges
időszaka után fordított egyet a versbeszéden. A mi nemzedékünk már
azt mondta: amíg a verslábakat
mossák, addig radikálisan mást kell
képviselni” – idézte fel a költő.
Mint fogalmazott, második kötetével, az 1971-ben kiadott Jegenyekörrel találta meg saját hangját; a

Nagy létszámú intézményekből családias lakóotthonokba

Fogyatékkal élő személyeket
ellátó intézmények vezetőinek szerveznek képzést a Podium nevet viselő, többéves
futamidejű Erasmus+ projekt
keretében, amelynek célja
felkészíteni, módszertani ismereteket nyújtani az intézményvezetőknek a kitagolás,
azaz a felnőtt fogyatékkal
élők nagy létszámú intézményekből családias lakóotthonokba való elhelyezésének a
menete kapcsán – hangzott el
pénteken a Maros Megyei
Gyermekvédelmi és Szociális
Igazgatóság székhelyén tartott projektismertető sajtótá- ternativa Egyesület. A projektben Európa nyugati részében nagy
közreműködik a szociális szolgálta- hangsúlyt fektetnek a nagy intézejékoztatón.

Menyhárt Borbála
Jelenleg Romániában 17 ezer felnőtt sérültet látnak el intézményes
keretek között, ugyanakkor 8 ezer
sérült gyerek van a rendszerben,
akik, miután betöltik a 18. életévüket, szintén a felnőttintézetekbe kerülnek. Mint ismeretes, az európai
uniós irányelv az, hogy a nagy létszámú bentlakásos intézményeket
fel kell számolni, és az ellátottakat
kisebb lakóotthonokba vagy lakásokba kell költöztetni, ugyanis ha
nem nagyintézményi keretek között
laknak, sokkal teljesebb, önállóbb
életet élhetnek a közösség tagjaiként. A Podium elnevezésű projektben öt országból, Romániából,
Magyarországról, Dániából, Szerbiából és Szlovéniából összesen hat
nemkormányzati szervezet vesz
részt, Romániából a marosvécsi Al-

tásokat nyújtó szervezeteket tömörítő Dizabnet hálózat.
A 2015-ben indult többéves
futamidejű projekt keretében az
első két évben a résztvevők végigjárták a fenti országok sérült felnőtteket ellátó intézményeit, és
próbálták feltérképezni az adott országban a szociális rendszer helyzetét, illetve tanulni a jó példákból,
amelyekre helyi szinten majd alapozni lehet. A tapasztalatok alapján
egy képzési csomagot dolgoztak ki,
és minden partnerországból 20 intézményvezetőt képeznek ki arra,
hogy a gyakorlatban miként valósítható meg a kitagolás, miként lehet
levezényelni ezt a folyamatot.
Dr. Barabás Dénes projektmenedzser, a marosvécsi Alternativa
Egyesület alelnöke lapunknak elmondta, a projektet a kitagolás
szükségessége teszi indokolttá. –

teknek a kitagolására és a szociális
gondozottak életminőségének a javítására. Az unió „öregebb” országaiban ez a folyamat már
előrehaladott állapotban van, bár
helyenként még léteznek nagy intézmények, megteremtődött ezeknek az alternatívája, ami a helyi
közösségekbe való visszatérést célozza. Romániában ez a folyamat, a
szociális rendszer reformja elkezdődött már, a felnőttrészen 2005-ben,
de a gond elsősorban az, hogy a
strukturális alapokból biztosított
pénzeket főként a nagy intézményeknek a rehabilitációjára költötték el, nem pedig a valós
kitagolásra. 2015 nyarán Románia
kormánya vállalta, az unió kérésére,
hogy beindítja nálunk is a kitagolás
folyamatát, erre készült is egy nemzeti stratégiai terv, amely 20192023 között kellene megoldja 1300

fogyatékkal élőnek a nagy intézetekből való kitagolását helyi, közösségi kis csoportos lakóotthonokba.
A cél tehát tulajdonképpen, hasonlóan a gyermekgondozás átszervezéséhez, a nagy intézmények
felszámolása és a fogyatékkal élők
számára biztosítani az emberi méltóság megőrzéséhez szükséges körülményeket.
A marosvécsi intézet például óriási fejlődésen ment keresztül ahhoz
viszonyítva, amikor még a Kemény-kastélyban működött. Öt pavilon épült különböző uniós
pénzalapokból, ahol a körülmények
nagyon jók, hárman laknak egy szobában, külön fürdőszobával. Ez már
óriási előrelépés, bár az unió ragaszkodik ahhoz, hogy ne legyenek
20-25 férőhelyesnél nagyobb létesítmények. Ebből a szempontból a
marosvécsi központ sem felel meg
az elvárásoknak, de romániai viszonylatban nagyon jó helyzetben
van.
A kitagolás nem egyik percről a
másikra megy végbe, hanem hosszú
évekig eltart majd, és nagyon alaposan elő kell készíteni, a törvények
szintjén is, hiszen Romániában a
szociális törvényeket még nem harmonizálták. Az is szerves része a folyamatnak, hogy a meglévő
intézményekben lakókat előkészítik
az önálló életvitelre, ami többéves
eljárás lesz – hangsúlyozta a projektmenedzser.
Kiváló holland példa
Andreia Moraru, a Dizabnet elnöke rámutatott, Romániában a

Kolozsváron megjelent, két kiadást
is megért könyv szokatlanul magas,
nyolcezer példányban kelt el. „Ez
már komorabb és lázadásos szimbólumokkal terhesebb korszak volt,
amikor a sötétben élő emberek félszavakból is értették egymást. Később még inkább bekomorult költői
világom, az anyaországi szellemi
élettel majdnem szimultán jött az
érzet, hogy elveszett a gulyásszocializmust főző kondér, igaz, később
a véres forradalmat is ellopták egy
fél év alatt.” Kitért arra, hogy a kiábrándulással a poézis korábbi hitele is elillant, a kilencvenes évektől
úgy érezte, nincs tétje a versírásnak,
ezért éveken át inkább ismét újságszerkesztéssel foglalkozott (a hatvanas évek végétől már dolgozott
különböző romániai magyar lapoknál). 1990-től a Látó című marosvásárhelyi irodalmi lap szerkesztője
volt, majd 1992-től 2010-ig a Háromszék című független sepsiszentgyörgyi napilap főszerkesztője.
„Pályám elején rengeteget jártunk az emberek között, közel voltunk a valósághoz, mélyebben
megismertük a körülöttünk lévő világot. Később, a kilencvenes évektől olyan kérdésekbe tudtunk
belemélyedni, mint a nemzetiségi
gondok, ami egyfajta misszionáriusi újságírói feladat volt” – idézte
fel Farkas Árpád.
Tavaly válogatás jelent meg legszebb verseiből Cs. Nagy Ibolya
irodalomtörténész válogatásában.
„Az ember az elmúlásból tekint
vissza. Végigfutva a tartalomjegyzéken, azt tapasztaltam, hogy egykét kivétellel mindegyik úgy
vállalható, mintha ma írtam volna.
Nem írtam nagyon sok verset, Kányádi Sándor annak idején viccesen meg is jegyezte, hogy csak a
válogatott verseimet akarom írni.
Indulataimat, odafigyelésemet a világra inkább kispublicisztikában,
kisesszében vezettem le. Mindig az
volt az érzésem, hogy nem az örökkévalóságnak írok, de nem is a
mindennapoknak, verseim nagy részét ezért nem is datáltam. A kivételt a romániai fordulat idején
született verseim jelentik” – fejtette
ki Farkas Árpád. (Knb.)

gyermekek ellátásában jelentős előrelépés történt az utóbbi években a
kitagolás terén, hiszen felszámolták
a hagyományos árvaházakat, és családiasabb keretek között nevelkednek a rendszerben lévő gyerekek.
Viszont a felnőttellátás terén ez nem
történt meg.
Mint mondta, Hollandiában kiváló példát látott arra, hogy miként
valósítható meg ez. – A náluk látott
minta nagyon hasonlított a miénkhez, egy műemlék épületbeli nagy
intézményben 400 sérültet láttak
el. Az átszervezés végén megmaradt a nagy, impozáns épület, erőforrás központként működik
tovább, és minden településen béreltek lakásokat, ahol 4-5 sérült
felnőtt lakott, és az igényeik függvényében kisebb-nagyobb mértékben
biztosítottak
számukra
segítséget. Azon elv alapján, hogy
a munka része a mindennapi életnek, kerestek nekik munkahelyet
az adott településen, és amennyiben nem találtak, külön szolgáltatói
egységeket
létesítettek
számukra, kis autómosókat, ruhatisztítókat, ruhásboltokat, dísztárgyüzleteket. Itt dolgoznak, majd
a munkaidő lejártával hazamennek
a lakásukba.
Elmondásaik alapján 4-5 év
alatt sikerült megvalósítaniuk ezt
a folyamatot, de ezt követően
újabb évekre volt szükség ahhoz,
hogy fokozatosan minél inkább kiiktassák a gyógyszereket a sérültek életéből, mert az intézményes
ellátásra jellemző, hogy túlságosan sok gyógyszert kapnak a bentlakók, kórházi ellátottakként
kezelik őket – számolt be a Hollandiában tapasztaltakról a Dizabnet elnöke.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576831. (7039)
VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744474-863. (6216)
ELADÓ saját termesztésű FACELIA
vetőmag, 25 lej/kg, alkudható. Tel.
0744-833-597, 0365/429-580. (7381-I)
ELADÓ 60 méhcsalád. Tel. 0744285-109, 0747-010-874. (sz.-I)

MINDENFÉLE

MEGEMLÉKEZÉS

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

Fájó szívvel emlékezünk március

FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0754-321542. (1656)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (7356)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(7370)

VÁLLALUNK Lindab-tető-szerelést és
javítást, sürgős javításokat, cserép- és
fémcserépcserét, csatorna-, lefolyójavítást. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0753-923-247. (7297)

A SRI-protokollum feloldását
kérik

„Feltétlenül szükségszerű”, hogy
feloldják a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és a legfőbb ügyészség
közötti protokollum titkosítását, és
a dokumentumot azonnal nyilvánosságra hozzák – jelentette ki vasárnap Dana Gîrbovan, a Romániai
Bírák Országos Szövetségének
(UNJR) elnöke.
„Pozitív fejlemény, hogy mind
többen kérik, hogy oldják fel a SRI
és a legfőbb ügyészség között 2009ben kötött protokollum titkosítását,
mert ez erősítené az igazságszolgáltatás iránt az utóbbi időben megrendült bizalmat. Amint ismeretes, az
UNJR három éve szorgalmazza,
hogy minden igazságszolgáltatásra
vonatkozó dokumentumot hozzanak nyilvánosságra, de a hatóságok
semmit sem tettek ez ügyben” – írta
Gîrbovan vasárnapi Facebook-bejegyzésében.
Véleménye szerint minden hivatalos személy, akinek vannak feladatai ebben a körben, „köteles”

hozzájárulni a tikosítás feloldásához.
„Emlékeztetek, hogy 2009-ben a
SRI és a legfőbb ügyészség közötti
titkos protokollumot a Legfelsőbb
Védelmi Tanács (CSAT) ugyancsak titkos határozata értelmében
kötötték. Ezen titkos dokumentumok alapján a SRI ügynökei többletfeladatot kaptak, hogy az
ügyészekkel együtt közös nyomozócsoportokat alkossanak, amit
amúgy tilt a SRI-törvény” – tette
hozzá Gîrbovan.
Az UNJR elnöke szerint azért
van szükség a protokollum titkosításának feloldására, hogy „az állampolgárok visszanyerjék bizalmukat az igazságszolgáltatásban és
a hírszerző szolgálatokban”.
A protokollumok titkosításának
feloldását kérte Viorica Dăncilă miniszterelnök, Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus elnöke és Tudorel
Toader igazságügyi miniszter is.
(Agerpres)

ŞTEFANIA javasasszony bioenergiát felhasználva a böjti
időszakban imával és szentelményekkel dolgozik
Marosvásárhelyen. Az egyház által is elismert, a
legsikeresebb a lelki problémák megoldásában. Leveszi az
átkot, a rontást, feloldja a kötéseket, kibékíti a szétváltakat,
segít alkoholizmus, csontfájdalom, megmagyarázhatatlan
hasfájdalom, epilepszia, idegbaj, családi viták esetén, segít
a magán- és üzleti életben stb. A bándi Anita köszöni, hogy
Ştefania segítségével együtt lehet kedvesével. János
Régenből hálás, hogy megszabadult a rontástól és ismét
jövedelmező az üzlete. Az eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: 7195)

2018. április 13-15.
2018. április 28. – május 1.
2018. május 11-13.
2018. május 11-13.
2018. május 25-28.
2018. május 25-28.
2018. június 1-2.

Indulás Marosvásárhelyről + 25 EUR/fő

Szomorú szívvel emlékezünk a jó
édesapára, KOSZTÁN LAJOSRA
halálának 20. évfordulóján. Nyugodj békében!
Emlékét őrzi két fia és azok családja, unokái és dédunokái. (7400)

19-én a szeretett férjre, édes-

apára és apósra, GÁL JENŐRE

halálának 12. évfordulóján. Bána-

tos felesége, fiai és menye.

(1660)

Szomorú szívvel emlékezünk a
Fájó szívvel emlékezünk március

19-én dr. ERDÉLYI BÉLÁRA halá-

lának 2. évfordulóján. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, Magdolna

március 18-án elhunyt drága

édesanyára, nagymamára, déd-

nagymamára, SZABÓ KLÁRÁRA

halálának 2. évfordulóján. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes! Szerettei. (7451)

és fia, Boldizsár. (7388-I)

Egy gyertya most érte ég, ki fent
Kegyelettel emlékezünk március

19-ére, amikor öt éve eltávozott

szerettei köréből a magyarkirály-

van a magas égben már tíz éve,

de emléke itt maradt velünk a szívünkben,

amíg

csak

élünk.

Fájó szívvel emlékezünk a drága

falvi SOLYMOSI IRÉNKE taní-

jó

férje, fia és családja. (7396)

Csilluka és Andika, férje, Zoltán

tónő. Emlékét szeretettel őrzi

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

Buszos körutazások
– hétvégi programok

Prága-Punkva – Hluboka kastély
Zágráb-Plitvice-Pola-Rovinj
Bécs
Krakkó – Zakopane
Prága
Velence
Bécs

11

125 euró/fő
205 euró/fő
125 euró/fő
125 euró/fő
250 euró/fő
250 euró/fő
125 euró/fő

édesanyára,

ADORJÁNI

ILDIKÓRA. Három lánya: Timike,
és anyósa. Köszönet mindazok-

nak, akik emlékét kegyelettel
őrzik, és szeretettel gondolnak

rá. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! (7452)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, apatárs, sógor, nagybácsi
és jó ismerős, a koronkai születésű
BALIZS LAJOS
marosvásárhelyi lakos,
a Prodcomplex volt dolgozója
életének 83. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
március 20-án 13 órakor lesz a
koronkai temetőben.
„A legnagyobb tisztelet, amivel
az elhunytak előtt tiszteleghetünk, az az, hogy tovább éljük az
életünket.”
„A halál nem más, mint újjászületés.”
A gyászoló család. (7457-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, anyós,
CSUTOR ÉVA-ERZSÉBET
2018. március 16-án elhunyt.
Szeretett halottunktól 2018. március 20-án 13 órakor veszünk
végső búcsút a marosvásárhelyi
református temetőben.
Emlékét őrzi a gyászoló család.
(7455-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett, jó férj, apa, nagyapa,

testvér, após, rokon, ismerős,

Őszinte részvétünket fejezzük ki

folyó hó 15-én életének 79. évé-

édesapjuk, HORVÁTH JÓZSEF

TŐKÉS KÁROLY

ben örökre megpihent. Drága ha-

lottunkat

március

20-án

14

órakor helyezzük örök nyuga-

lomra, unitárius egyházi szertar-

tás szerint, a marosvásárhelyi

református sírkertben. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (-I)

Nem múlnak ők el, kik szívünk-

ben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok,

évek…

Megrendült

szívvel

tudatjuk,

hogy a szeretett édesanya, fele-

ség, gyermek, testvér, sógornő,
meny, rokon, jó barát és szom-

széd,

KOVÁCS MARGIT GYÖNGYI

életének 41. évében 2018. már-

cius 17-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése

2018.

március 20-án, kedden 14 órától

lesz a göcsi temetőben, római
katolikus szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (-I)

Gábornak
elhunyta

és

miatt

Andrásnak

érzett

fájdal-

mukban. Szomszédai: a Nagy
család. (-I)

Mély együttérzésünket fejezzük

ki Anikó néninek és Lórikának a

drága férj és édesapa, KINDA
JÓZSEF elvesztése miatt érzett
fájdalmukban.
békében!

Benkő

családja. (7168-I)

Nyugodjon

Sándor

és

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik drága halottunk,
KINDA JÓZSEF temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és

fájdalmunkban

osztoztak.

Bánatos felesége, Anna és drága
fia, Loránd. (7168-I)
Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik NAGY ADALBERT
temetésén részt vettek, sírjára

virágot helyeztek és betegsége

alatt önzetlenül támogatták. A
gyászoló család. (7456-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz.
Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki
csapatunk tagjává szeretne válni. Kezdő fizetés 1500 lej kézbe. Tel.
0746-159-825. (19953-I)

AZ ANA RESORT KFT. szakképzett SZAKÁCSOT alkalmaz. Érdeklődni a 0737-507-020-as telefonszámon. (61025-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro
címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
BÁROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (61031)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733008-775. (19959)

Közlemény

Értesítjük Önöket, hogy március 20-30. között a Coral Impex
Kft. rágcsálóirtást végez Marosvásárhelyen, magánterületen
(egyéni háztartásokban) a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
és a cég között köttetett 2011. szeptember 13-i 313-as számú haszonbérleti szerződés értelmében.
A használt szerek hatóanyaga az Egészségügyi Minisztérium
által engedélyezett Brodifacoum, amely az ártalmas (Xn) és az irritáló hatású (Xi) mérgezőanyag-csoportba tartozik, ellenszere a
K1-vitamin. Balesetek esetén azonnal forduljanak a sürgősségi
kórházhoz. Arra kérjük Önöket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a gyerekek és a házi kedvencek ne kerüljenek közvetlen kapcsolatba a rágcsálóirtó szerekkel.
Hogy elkerüljük az esetleges kellemetlenségeket, közöljük, hogy
a Coral Impex Kft. az egyedüli engedélyezett kereskedelmi társaság, amely jogosult arra, hogy rágcsáló-, rovarirtást, illetve fertőtlenítést végezzen Marosvásárhely közterületén, a tulajdonosi
társulásoknál, az egyéni háztartásokban, valamint a kereskedelmi
egységeknél.

AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0265/223-902,
0740-393-060. (sz.-I)
ASZTALOSMŰHELYBE SZAKKÉPZETT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT alkalmazunk. Tel. 0721-458-860. (sz.)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a
karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)

A GYULAKUTAI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET értesíti
tagjait, hogy 2018. április 4-én 12 órától tartja a rendes és rendkívüli
évi közgyűlését. A napirend a szövetkezet székhelyén van kifüggesztve. (7450)

