
A bartóki hitvallásnak megfelelően, tiszta forrásból hozták a
dalt szombaton a marosszéki népdalvetélkedőre benevezett
gyermekek és fiatalok. A szebbnél szebb népi énekeket a ki-
sebb gyermekek pedagógusuk segítségével vagy egy nép-
tánccsoport tagjaként tették magukévá, a legfelsőbb
korcsoportban azonban egy világhálón talált idős asszony
volt a „tanító”, az ő hangfelvételét visszajátszva zajlott a fel-
készülés.

Szombat délelőtt a Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyén
népviseletbe öltözött lányok és pár székely ruhás legényke várta izga-
tottan a Csak tiszta forrásból című országos népdalvetélkedő megyei sza-
kaszának kezdetét. A tehetségpróbát a művészegyüttes a Spectrum
Színházzal közösen, a Csoóri Sándor Alap támogatásával szervezte meg.
A négy korcsoportban meghirdetett vetélkedő 44 résztvevője közül leg-
többen a második-harmadik, valamint a negyedik-ötödik osztályosok
mezőnyéhez tartoztak, ez Barabási Attila, a Maros Művészegyüttes igaz-
gatója szerint annak a jele, hogy a hagyományőrző rendezvényeket 

Módosult 
a forgatókönyv
Április első vasárnapján kerékpárosok
veszik birtokba Marosvásárhely főte-
rét. A Marosszéki Közösségi Alapít-
vány, a Creactivity és a Pro Biciclo
Urbo Egyesület, a Zarox Pumpyard és
a Skirtbike Mures társszervezésében
zajló Critical Mass – Kritikus Tömeg
forgatókönyve idén némileg módosult.
____________2.
A nagy háború 
a légirégészet 
látószögéből
Szerdán a marosvásárhelyi Néprajzi
Múzeumban nyílt meg a fenti címet vi-
selő kiállítás, a látogatók az első világ-
háborús lövészárkokat szokatlan
szemszögből, madártávlatból tekinthe-
tik meg.
____________6.
Egy félidőn át 
reménykedett 
az MSE
Barcarozsnyóról is pont nélkül tért
haza a marosvásárhelyi MSE 3. ligás
labdarúgócsapata, amely azonban
egy félideig már reménykedhetett a
pontszerzésben, hiszen szünetben 
1-1-re állt a találkozó, ami azt is jelenti
egyben, hogy a csapat megszerezte
első tavaszi gólját, még akkor is, ha
ezt egy ellenfél neve mellé jegyezték
be öngólként.
____________8.
Szörnyethalt 
mindkét sofőr
Szombaton reggel 5.35 órakor Maros-
vásárhelyen a Dózsa György út és az
Állomás utca kereszteződésében, a
Lidl előtti körforgalomtól pár méterre,
egy Audi személygépkocsi és egy fur-
gon ütközött.
____________10.

„Telitalálat”
Feltehetően érzékenyen érinti a kormánypártot, hogy egyik pol-

gármesterét, egy festői szépségű szubkárpáti övezetben fekvő köz-
ségnek a vezetőjét azzal gyanúsítottak meg, hogy az erkölcsöt sértő
felvételekkel kiskorú személyt zsarolt, majd – amikor beigazolódott
a gyanú –, két év és két hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítél-
ték. Az igazságügyi hatóságok a polgármester négy évig tartó meg-
figyelését is elrendelték, a kiskorú vádlónak pedig 5.000 lej erkölcsi
kártérítést kell fizetnie. Az ítélet nem végleges – tudósított a Media-
fax hírügynökség.

A történet három évvel ezelőtt kezdődött, amikor a 43 éves, jól
szituált, családos, két gépkocsival, házzal, nyaralóval rendelkező
férfi szemet vetett egy 13 éves gyermeklányra egy ismerős család-
nál. Bár felesége és saját gyermeke van, a kislányt kényeztette, sé-
táltatta, ajándékokkal halmozta el, majd amikor elérte a 16. évét,
rendszeres szexuális kapcsolatot létesített vele, amiért pénzt adott
a függő helyzetbe került lánynak, akiről kapcsolatuk idején folya-
matosan pornófelvételeket készített. Amikor a kiskorúnak már na-
gyon elege lett, és ki akart lépni a kapcsolatból, az időközben
polgármesterré választott férfi zsarolni kezdte, megfenyegette, hogy
nyilvánosságra hozza és a szüleinek is megmutatja a lányról készült
pornófelvételeket, aki végső elkeseredésében feljelentette – értesül-
hettünk a hírügynökségi jelentésekből. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 5. oldalon)
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(Nép)dalos gyermekek marosszéki vetélkedője

Mint kalitkából szabadult madárhang



1., hétfő
A Nap kel 

7 óra 2 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 50 perckor. 
Az év 91. napja, 

hátravan 274 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

40, 21, 16, 18, 17 +2 NOROC PLUS: 1 2 8 6 8 5

33, 30, 36, 18, 37, 22 SUPER NOROC: 0 4 3 8 1 6

14, 13, 19, 12, 21, 25 NOROC: 0 9 4 5 3 1 8

Jogi tanácsadás
Április 3-án, szerdán délután 4 órától szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyén, a II. emeleti 57-es számú irodában jogi tanácsa-
dást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Várja új tagjait a Nyugdíjas Orvosok
és Gyógyszerészek Klubja

A Studium–Prospero Alapítvány 2016-ban indított nyugdí-
jasklubja szeretettel várja mindazon nyugdíjas vagy már
nyugdíjkorhatárt elért, de még dolgozó orvosokat, fogor-
vosokat, gyógyszerészeket, akik szívesen részt vennének
havi egy találkozón, amelyen jó hangulat, érdekes témák,
színes programok, beszélgetések várják az érdeklődőket:
közös színház- vagy múzeumlátogatás, kirándulás, könyv-
bemutatók, előadások résztvevői lehetnek az érdeklődők
minden hónap utolsó hétfőjén. Részletekért, kérjük, érdek-
lődjenek a 0265-250-773-as telefonszámon.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által mű-
ködtetett Nagyinet program résztvevői számára április 5–
7. között újabb háromnapos külföldi kirándulást
szerveznek. Az úti cél ezúttal is Gyula. A programban a
gyulai Almássy-kastély Látogatóközpont, a toronykilátó, a
vár megtekintése, a kastélyfürdő, a Százéves Cukrászda
és a Világóra meglátogatása szerepel. Jelentkezni, érdek-
lődni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi
könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon.

XI. országos regemondó vetélkedő
Április 5–6-án tizenegyedik alkalommal szervezik meg Ma-
rosvásárhelyen a harmadik osztályosok országos rege-
mondó vetélkedőjét. A megnyitóünnepséget április 5-én,
pénteken 19 órai kezdettel a Nyomda utcai Ariel Színház-
ban tartják. Ugyanitt április 6-án, szombaton délelőtt 9 óra-
kor kezdődik az országos döntő, a záróünnepségre aznap
16.30 órakor kerül sor az Ariel Színházban. 

Pillanatképek Tanzánia állatvilágából
Április 4-én, csütörtökön 18 órakor Pillanatképek Tanzánia
állatvilágából címmel nyílik meg Vitos Gabriella, Kanadá-
ban élő fotóművész kiállítása a Bernády Ház emeleti galé-
riájában. 

Erdélyi sajtmustra
A Petry Látványműhely és Múzeum erdélyi sajtmustrát
szervez április 5-én, pénteken 9-19 óra között a marosvá-
sárhelyi Rákóczi lépcső alatti kis utcában. Az eseményen
számos sajtkülönlegesség közül lehet majd válogatni,
ugyanakkor ismét sor kerül a sajtok versenyére is. 

A Gyergyószárhegyi Művésztelep 
kiállítása

A Bernády György Közművelődési Alapítvány, a Gyergyó-
szárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és Hargita
Megye Tanácsa szervezésében április 4-én, csütörtökön 17
órai kezdettel a MAMŰ Társaság első gyergyószárhegyi al-
kotótáborának munkáiból nyílik kiállítás Marosvásárhelyen,
a Bernády Házban. A tárlatot Nagy Miklós Kund művészeti
író nyitja meg, köszöntőt mond Kolcsár Béla, a Gyergyó-
szárhegyi Kulturális és Művészeti Központ menedzsere és
Ferencz Zoltán, a művészeti központ vezetője. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma HUGÓ , 
holnap ÁRON napja.
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IDŐJÁRÁS
Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 180C
min. 30C

Megyei hírek

Föld-napi foglalkozások
Április 22-e a Föld napja. A marosvásárhelyi állatkert ez
alkalomból 5–8.-os diákok számára szervez foglalkozá-
sokat. A tevékenységek április 8–20. között zajlanak, a
csoportok jelentkezését április 5-ig fogadják. Bővebb tá-
jékoztatás és jelentkezés Halmágyi Ildikónál a 0746-
799-057-es telefonszámon.

Húsvéti süteménykészítő verseny
A marosvásárhelyi Női Akadémia Ügyes kezű nők kéz-
művesköre húsvéti süteménykészítő versenyt szervez.
A pályázók legtöbb három recepttel vehetnek részt a
megmérettetésen. A hozzávalók pontos mennyiségének
megjelölését, az elkészítés menetét, az elkészítési időt

és az adagokat tartalmazó recepteket április 11-ig lehet
beküldeni az office@divers.org.ro e-mail-címre. Ha va-
laki nem tudja elküldeni e-mailben a receptet, részvételi
szándékát a 0740-598-563-as telefonszámon jelezheti,
és a receptet a várbeli kupolaépületben adhatja le.
Három kategóriában lehet benevezni: sós és édes sü-
teménnyel, valamint tortával. A kész alkotásokat április
13-án 9–10 óra között a marosvásárhelyi vár turisztikai
információs központjába (kupola) kell eljuttatni. A zsűri-
zésre aznap, a Húsvéti készülődés a várban című ren-
dezvény keretében kerül sor. A zsűri figyelembe veszi a
rendezvényen részt vevő gyermekek véleményét is,
kóstolás után ők is szavazhatnak a süteményekre. A
győztes receptek beküldői receptkönyveket és sütéshez
szükséges kellékeket kapnak. A legjobb recepteket fo-
tókkal együtt megjelentetik a Női Akadémia Facebook-
oldalán, illetve kiadványaiban. 

RENDEZVÉNY

Lehet jelentkezi a Só útjára 
Április 13-án, szombaton a 12. alka-

lommal zajlik a Fókusz Öko Központ
marosvásárhelyi környezetvédő szer-
vezet szervezésében a Só útja temati-
kus gyalogtúra. Az előző évekhez
hasonlóan a résztvevők 10 órakor talál-
koznak a székelybői kultúrotthon előtt,
ahol a Székelybőért Egyesület vendé-
gei lesznek. Megtekinthetik a helyi fa-
lumúzeumot, majd a túra rövid
ismertetőjét követően a jobbágyfalvi
Tündér Ilona panzióig gyalogolnak,
ahova várhatóan 13 óra körül érkeznek

meg. Itt gulyással várják a túrázókat.
Mielőtt ebédelnének azonban, elbírál-
ják a főzőverseny résztvevőit. 15.30-tól
a helyszínen sport- és környezetvé-
delmi játékok lesznek. 16.30-tól
ugyanott kerekasztal-beszélgetés folyik
arról, hogy miként lehet egyeztetni a
fenntartható fejlesztési célokat a turiz-
mussal, majd levetítik a Belo Monte
című dokumentumfilmet, amely Brazí-
liában egy nagy vízgyűjtő tó gátjának
építéséről szól, arról, hogy a nagy hi-
drotechnikai munkálat miként változ-

tatta meg a környezetet, milyen gazda-
sági, társadalmi és természetvédelmi
gondok merültek fel az építésekor és
azt követően. A filmvetítést beszélgetés
követi. A hazaindulás 18 óra körül lesz. 

A szervezők arra kérik mind a cso-
portos, mind az egyéni érdeklődőket, a
partneriskolák tanárait, hogy 
előzőleg jelentkezzenek be a 
focusecocenter@gmail.com e-mail-
címen és/vagy a 0744-774-897 tele-
fonszámon, így részletesebb
információt is kaphatnak a Só útjáról.  

Közeledik a Kritikus Tömeg
Módosult a forgatókönyv

Április első vasárnapján kerékpáro-
sok veszik birtokba Marosvásárhely
főterét. A Marosszéki Közösségi Ala-
pítvány, a Creactivity és a Pro Biciclo
Urbo Egyesület, a Zarox Pumpyard és
a Skirtbike Mures társszervezésében
zajló Critical Mass – Kritikus Tömeg
forgatókönyve idén némileg módosult,
a 14 év fölötti biciklisek felvonulása
ugyanis ezúttal nem záró-, hanem nyi-
tómozzanata lesz a rendezvénynek.

Április 7-én délelőtt 10 órakor talál-
koznak a Győzelem téren a kerékpáro-
sok, a felvonulás pedig 10.30-kor
indul az eddiginél rövidebb útvonalon
(Győzelem tér – 1918. December 1. út
– Pandúrok sétánya – Predeal utca –
Dózsa György utca), amelynek végén
a főtérre tér vissza a bringás tömeg. 

Az akció fontos része a Tekerj egy
jó célért! jelmondatú, kilencállomásos
pontszerző játék, amelynek résztvevői
ezúttal a Mentsétek Meg a Gyermek-
eket Románia Egyesületet támogathat-
ják a 20 vagy 40 lejes kezdőcsomag
megvásárlásával. A beérkezett össze-
geket az egyesület a marosvásárhelyi
régi szülészet intenzív koraszülöttosz-
tályának kialakítására fordítja. A já-
tékra a helyszínen 11.15 órától lehet
regisztrálni. A korábbi évekhez hason-
lóan internetes benevezés is van, és
Gál Sándor főszervezőtől, a Maros-
széki Közösségi Alapítvány ügyvezető
igazgatójától megtudtuk, hogy a virtu-
ális felületen eddig közel ötvenen re-
gisztráltak. A pontszerző 11.15-től
13.30-ig zajlik (ekkorra kell a játéko-
soknak visszaérkezni a kiindulópont-

hoz), 13.45-kor pedig kisorsolják a Te-
kerj-tombolákat.

A kerékpáros akcióból természete-
sen ezúttal sem maradnak ki a kisebb
bringások. A Kreaktivitás a forgalom-
ban néven évek óta megrendezett me-
netleveles, többállomásos játék célja a
biztonságos és felelősségteljes kerék-
pározás szabályainak megismertetése,
népszerűsítése a gyermekek körében.
A játékot két korcsoportban, a 3–6 és
7–14 éves kerékpárosok számára szer-
vezik meg. A gyermekek számos já-
téktípusból válogathatnak,
fékezésipont-teszten és egyensúly-
gyakorlatokon vehetnek részt, megis-
merkedhetnek a közlekedési táblákkal,
a különféle kerékpártípusokkal, a kö-
telező kerékpár-felszereléssel és a gya-
logátjárón való közlekedés
szabályaival, tájékozódási feladatokat
oldhatnak meg, célba dobhatnak, elsa-
játíthatják a rendőri kézjeleket, és ér-
dekes szituációs játékokat is

kipróbálhatnak. A jelentkezés 11.15-
kor kezdődik, 15 lejbe kerül, a prog-
ram 12.30-ig tart. A kis bringások
főtéri felvonulása 12.45-kor indul, ezt
követően kisorsolják a gyermekek
tomboláit. 

A Zarox Pumpyard csapata az ext-
rém sportot kedvelő gyermekek, fiata-
lok körében igen népszerű moduláris
pumpapályát állítja fel a főtéren, a
pálya a rendezvény teljes ideje alatt,
11.15 órától 14.30 óráig használható.
(A használati díjra és időre visszaté-
rünk.) Emellett a Kritikus Tömeg tag-
jai számos, kerékpározással
kapcsolatos termékkel és bolttal is
megismerkedhetnek a rendezvény
alatt. 

A kerékpározást népszerűsítő, a ke-
rékpársávok fontosságát jelző akció
napján, április 7-én, vasárnap reggel 8
órától délutánig 5 óráig lezárják a fő-
teret a gépkocsiforgalom előtt – tudtuk
meg Gál Sándortól.

Nagy Székely Ildikó

Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus 
az Erdély TV műsorában

Örökölt sors – Családi sebek és a gyógyulás útjai című
könyvéről beszél Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszicho-

lógus az Erdély TV hétfő este 8 órai műsorában. A Zebra
műsorvezető párosa Gecse Ramona és Kovács Károly.



Maros megye és Marosvásárhely municípium az otthont je-
lenti számunkra. Ez helyi közösségünk problémáinak megoldá-
sát feltételezi.

Várom tehát Önöket, hogy románok és magyarok, együtt ta-
láljunk megoldásokat mindennapi gondjainkra.

Fogadóórákra való előjegyzés: hétköznap a 0372-651-160 te-
lefonszámon vagy a lavinia.cosma@cdep.ro e-mail-címen, hét-
főtől péntekig 9-15 óra között, vagy a volt Parc szálló 3.
emeletének 1. szobájában működő parlamenti képviselői irodá-
ban.

A legjobb befektetés a közösségünk gyermekeibe történő be-
ruházás.

(fizetett hirdetés)

Mától kézbesítik a nyugdíjakat
Húsvétra való tekintettel április 15-éig minden jogo-
sult megkapja a nyugdíját – nyilatkozta vasárnap Ma-
rius Budăi munkaügyi miniszter. „Hétfőtől elkezdjük
az áprilisban esedékes nyugdíjak kifizetését, így – a
húsvétra való tekintettel, illetve az új nyugdíjkifizetési
menetrendnek megfelelően – április 15-éig mindenki
kézhez kapja a nyugdíját” – fogalmazott a tárcave-
zető, és azt is elmondta, folyamatban van azon sze-
mélyek nyugdíjának az újraszámolása, akik az 1-es
vagy 2-es munkacsoporthoz tartoztak, azaz nehéz
körülmények között dolgoztak, de nem a besorolás-
nak megfelelő összegeket ítélték meg nekik. Az ő
nyugdíjukat 2018. október 1-jétől kezdve számolják
újra, 33 ezer nyugdíj-megállapító határozatot már ki
is küldtek, és ezen érintettek többsége húsvétig meg-
kapja a régi és az új juttatás közötti különbözetet is,
„amely esetenként igen nagy” – állítja Budăi.
(Agerpres)

Április 30-a munkaszüneti nap 
a közszférában

Munkaszüneti nappá nyilvánította pénteki ülésén a
kormány április 30-át a közszférában dolgozók szá-
mára – tájékoztatott a munkaügyi minisztérium. A
döntés oka, hogy május elseje amúgy is szabadnap
lenne a munkatörvénykönyv szerint. „Az intézkedés
célja az alkalmazottak munkaképességének vissza-
szerzése, illetve a turizmus serkentése. A jogszabály
előírásai nem érvényesek azokra a munkahelyekre,
ahol a tevékenységet nem lehet beszüntetni” – mutat
rá pénteki közleményében a munkaügyi tárca. Az idé-
zett forrás szerint az április 30-ai nap bepótolására a
közintézmények május 31-éig meghosszabbítják a
munkaidőt az elfogadott tervezés alapján. (Mediafax)

Csökkentette a bankadót 
a kormány

Sürgősségi rendelettel mintegy harmadára csökken-
tette a kormány pénteken a tavaly év végén beveze-
tett bankadót. Az úgynevezett „kapzsisági illetéket”
azoknak a pénzintézeteknek kellett volna fizetniük,
amelyek 2 százalékot meghaladó bankközi hitelka-
matlábat (ROBOR) alkalmaznak, és a negyedéven-
ként fizetendő illeték a bank aktíváinak 0,3 százalékát
(évi 1,2 százalékot) is elérhette. A kormány a bank-
szektor bírálatai és az ország besorolásának rontását
kilátásba helyező hitelminősítők jelzései nyomán még
az első negyedéves befizetési határidő lejárta előtt
visszakozott. Az új bankadó a pénzeszközök legfel-
jebb 0,4 százaléka lehet évente, és egy sor olyan
kedvezményt tartalmaz, amellyel a kormány a hitele-
zést akarja bátorítani. (MTI)

Elnöknője lesz Szlovákiának
Rekordalacsony választási részvétel mellett Zuzana
Caputová, az ellenzéki liberálisok jelöltje nyerte az
ötödik közvetlen szlovák elnökválasztás második,
döntő körét, így június 15-től ő lesz Szlovákia új – és
egyben első női – államfője a statisztikai hivatal
(SÚSR) vasárnap délben nyilvánosságra hozott hiva-
talos végeredménye szerint. A szombati voksolás a
szlovák elnökválasztások történetének legalacso-
nyabb választási részvételét hozta, a szavazáson a
választásra jogosultak 41,79 százaléka vett részt. A
mintegy négy és fél millió választópolgárral rendel-
kező Szlovákiában Zuzana Caputovára 1 millió 56
ezren voksoltak, ez a legalacsonyabb szavazatszám,
amivel eddig államfőválasztást nyertek Szlovákiában.
(MTI)

A nyomozó szervek zsarolás, kiskorúval folytatott
nemi kapcsolat és gyermekpornográfia gyanújával vizs-
gálták ki az ügyet, amelyben a házkutatások és tanúval-
lomások nyomán a polgármestert vétkesnek találták, és
a Prahova Megyei Törvényszék gyermekpornográfia
vádjával felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A négy
évig tartó megfigyelés alatt hetven nap közmunkát kell
végeznie. Az ügy pikantériája többek között az, hogy a
törvényszék döntése értelmében ezt a munkát a helyi
óvodában vagy az iskolában kell ledolgoznia. Ez „teli-
találat” volt a bírák részéről, hisz ennél jobb helyet nem
is kereshettek volna a kiskorúakat kedvelő volt község-
gazdának. Sepregetés vagy egyéb munka közben diszk-
réten mustrálgathatja a kislányokat, hogy ki legyen a
következő cicababa, akinek a szülei, nagyszülei állítólag
„nem veszik észre”, hogy a középkorú férfival mire
megy ki a játék. 

„Telitalálat”
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fogadóóra
Lavinia Cosma 

parlamenti képviselő
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A próbaérettségizők fele sem ért el 
hatos átlagot

Hatósági felügyelet alá helyezték 
az európai főügyészi tisztségre esélyes Kövesit

A miniszter szerint padlón van 
a védelmi ipar

Az idei próbaérettségin részt vett tizenegyedikes és
tizenkettedikes diákok 36,88 százaléka ért el leg-
alább 6-os átlagot – közölte péntek este az oktatási
minisztérium. Ez 0,36 százalékkal nagyobb az el-
múlt évi próbavizsgán jegyzett összesített aránynál.

A szaktárca közleménye szerint a próbaérettségin részt vett
112.925 tizenkettedikes tanuló közül 47.598-an értek el 6-os
vagy ennél nagyobb átlagot, ami 42,15%-os átmenési arányt
jelent, szemben a tavaly regisztrált 39,55%-kal. A tizenegye-
dikesek esetében ez az arány 31,86 százalékos.

Román nyelv és irodalomból a próbaérettségin részt vevők
69,5%-a kapott 5-ös vagy annál nagyobb jegyet, anyanyelvből
71,7%, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból (matematika

vagy történelem) 50,2%, a választott tantárgyból (ebből csak
a tizenkettedikesek vizsgáztak) 65,5% ért el legalább 5-ös osz-
tályzatot.

Az átmenési arány nyolc megyében haladta meg a 40 szá-
zalékot. Ezek: Iaşi (46,4%), Kolozs (45,5%), Dolj (43,1%),
Brăila (43%), Galac (41,9%), Fehér (41,3%), Vâlcea (40,5%)
és Suceava (40,2%).

A próbavizsga eredményeit iskolán, illetve osztályon belül
beszélik meg, és a tanuló vagy szülő igénylésére a kapott jegy
bekerülhet a naplóba is. A szimuláció célja hozzászoktatni a
tanulókat a vizsgakörülményekhez, illetve felmérni és tudato-
sítani valós felkészültségi szintjüket ennek javítása érdekében
– mutat rá a szaktárca közleménye. (Agerpres)

Hatósági felügyelet alá helyezték egy
ellene indított bűnvádi eljárás keretében
Laura Codruta Kövesit, megtiltva szá-
mára az ország elhagyását – jelentették
ügyészségi értesüléseikre hivatkozva
csütörtökön a hírügynökségek.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA)
volt vezetőjét gyanúsítottként hallgatták
ki csütörtökön az igazságszolgáltatás
szereplői által elkövetett bűncselekmé-
nyeket kivizsgáló ügyészségen (SIIJ).
Távozásakor Kövesi nem erősítette meg
a hatósági felügyelet elrendeléséről szóló
médiaértesülést, csak annyit közölt:
megtiltották számára, hogy ügyéről a saj-
tóval kommunikáljon.

Kövesi megalapozatlan lejáratási kí-
sérletnek nevezte az ellene indított eljá-
rásokat, amelyekkel szerinte meg akarják
akadályozni európai főügyészi kinevezé-

sét. Úgy vélte, azok terjesztenek valót-
lanságokat róla, akiket zavart a DNA te-
vékenysége, akik háborítatlanul
szeretnének lopni Romániában és akik-
nek az az érdekük, hogy az ügyészek
csak tyúktolvajokkal foglalkozzanak.

A SIIJ februárban hivatali visszaélés,
megvesztegetés elfogadása és hamis ta-
núzás gyanújával indított bűnvádi eljá-
rást Kövesi ellen egy korrupcióváddal
bíróság elé állított volt parlamenti képvi-
selő és médiamágnás feljelentése alap-
ján. Március elején a SIIJ azt közölte
Kövesivel, hogy újabb ügyben vált gya-
núsítottá, amelyben a DNA ploieşti-i
részlegének ügyészeit vádolják túlkapá-
sokkal és bizonyítékok hamisításával.

Kövesi ellen több fegyelmi eljárást is
kezdeményezett a bírák és ügyészek te-
vékenységét ellenőrző Igazságszolgálta-

tási Felügyelet: két ilyen fegyelmi
ügyben hétfőn jogerősen felmentette Kö-
vesit a Legfelsőbb Bíróság.

Az Európai Parlament (EP) március
elején a versenyben maradt három jelölt
közül Kövesit választotta hivatalos je-
löltjének az európai főügyészi tisztségre.
A bukaresti kormány viszont hevesen
kampányol a román jelölt kinevezése
ellen, arra hivatkozva, hogy Kövesi man-
dátuma idején a több száz román politi-
kust rács mögé küldő DNA
visszaéléseket követett el, a román igaz-
ságügyi miniszter pedig emiatt kezdemé-
nyezte és érte el Kövesi felmentését.

A leendő európai főügyészt az EU
társjogalkotó szervei – a tagállamok kor-
mányait tömörítő tanács és az Európai
Parlament – közös megegyezéssel várha-
tóan áprilisban fogják kinevezni. (MTI)

A hazai védelmi ipar jelenleg „padlón van”, ezért egy eset-
leges háborús helyzetben nem lenne könnyű dolga Romániá-
nak, de van annyi fegyver- és lőszertartaléka, hogy elegendő
legyen a NATO-partnerek közbelépéséig – mondta vasárnap
Gabriel Leş védelmi miniszter.

Azt kérdezték a tárcavezetőtől a Realitatea TV műsorában,
mi történne, ha valamilyen oknál fogva Romániának nem
lenne, ahonnan lőport vásárolnia, jelenleg ugyanis ezt kizáró-
lag külföldről szerzi be az ország.

„A helyzet nem lenne egyszerű. Háború idején hamar elbo-
nyolódnak a dolgok. A román hadseregnek azonban – ahogyan
azt a szabályok is előírják – nyilván vannak fegyver- és lőszer-
készletei, amelyek elegendőek lennének a segítségünkre siető
partnerek érkezéséig (…). A szabályoknak tehát jelenleg eleget
teszünk” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy katonai konfliktus esetén helyt tudna-
e állni az ország egy hétig, Leş azt mondta, idén 15 éve annak,

hogy Románia csatlakozott a NATO-hoz, amelyben az egyik
tagország elleni támadást a teljes szervezet elleni támadásként
kezelik, ezért számítani lehet a partnerországok segítségére.
„Mi felkészültek vagyunk, de nem eléggé, ezért igyekszünk
sürgetni a katonai beszerzéseket, hogy meglegyen, amire szük-
ség van” – mondta, hozzátéve, a fogarasi lőporgyár felélesz-
tésével kapcsolatos terv prioritás. 

A miniszter elismerte, hogy a román védelmi ipar „a padlón
van”, mivel pénzhiány miatt az elmúlt 25 évben kevés hadi be-
szerzési programot indítottak. „Nincs meg a hadseregnek
mindaz, amire szüksége lenne. Gratulálni szeretnék a román
katonáknak, a védelmi minisztérium személyzetének – a ka-
tonáktól a tábornokokig –, hogy a régi felszereltség még min-
dig működőképes állapotban van. (…) 30-40 éves
teherautókkal járunk, amelyek még működnek ugyan, de bár-
mikor felmondhatják a szolgálatot” – magyarázta Leş.
(Agerpres)



Napok óta készülök beleavat-
kozni abba az üzenetváltásba,
amely Marosvásárhely polgármes-
tere és a Maros Megyei Tanács első
embere között zajlik. A téma
ugyanis, amelynek kapcsán a vita
folyik, az a reklám, amelyet a 
Népújság is szorgalmasan közzé-
tesz oldalain, nehogy „pártos” elfo-
gultsággal vádolják. Ebben a
magyarul és románul (közpénzen!)
megjelenő reklámban felszólíttatik
a Város lakossága, hogy aláírásával
vegye pártfogásba a polgármester
nagy ívű elképzeléseit, mert az arra
egyébként „illetékesek” (Maros
megye tanácsa, valamint egykori és
jelenlegi parlamenti képviselete)
immár évek óta gáncsolják a leg-
jobb elképzeléseket, amelyekkel a
városgazda előhozakodik.

Ráadásul dr. Dorin Florea arra
szólítja fel a megye közigazgatásá-
nak első emberét, hogy több tiszte-
lettel beszéljen (ő)polgár-
mesterségéről, mivel őt személye-
sen választották meg, nem pedig
politikai alku következményeként
viseli tisztségét.

Régi beidegződése Dorin Floreá-
nak, hogy ezzel a (szerinte) szemé-
lyének szóló választói bizalommal
szemben minden más, nem név sze-
rinti szavazáson győztes személyt
kevésbé jogszerűen regnáló vezető-
ként próbáljon bemutatni. Fölösle-
ges felidéznem, hogy ezeket az
„érveket” pufogtatja az elmúlt közel
negyedszázados városvezetői idő-
szakában. Csak éppen megfeled-
kezni látszik arról, hogy bizony
1996 decemberében a Nemzeti és
Kereszténydemokrata Parasztpárt
színeiben nevezték ki Maros megye
prefektusává, hogy aztán „eredeti”

politikai alakulatának botrányosan
hátat fordítva végigsétálja a romá-
niai politikai mezőt, a liberálisoktól
a szocdemekig. 

Kilátszik a lóláb, polgármester
úr! Önt nem azért választották meg
több cikluson átívelően, mert „füg-
getlen” a politikai pártoktól, hanem
azért, mert román nemzetiségű!
Ezzel nem is lenne semmi baj, hi-
szen, merem remélni, Városunk
magyar és román, de roma, izraelita
vagy más népcsoporthoz tartozó la-
kosai már évek óta megkötötték
egymással a maguk társadalmi bé-
kéjét, tehát nem feltétlen nemzeti
hovatartozás szerint szavaznak.
Mégis, higgye el: eddig pusztán
azért szavaztak önre a legtöbben,
mert egyszerűen több román nem-
zetiségű szavazója lett Városunk-
nak. Ennek a 2000 után különösen
látványos szavazói növekedésnek,
valamint a magyar nemzetiségű vá-
roslakók tömeges távozásának „kö-
szönheti” állandósult polgármesteri
székét, és egyáltalán nem azoknak
a látványosan megbukott „nagy-
szerű” terveinek, amelyeket most is
rögeszmésen mutogat a hirdetés-
ben. 

Ha már tiszteletet kér, polgár-
mester úr, úgy illene, hogy tisztelje
Péter Ferenc 16 éven át végzett pol-
gármesteri teljesítményét Szováta
városában. Meglepődne, ha őszin-
tén felmérné, mennyire fejlődött az
a kisváros és a nemzetközi hírű
fürdő! Miközben Ön még a városi
tanács által megszavazott költség-
vetési hozzájárulást sem utalta át a
Maros Megyei Tanácshoz, hogy a
repülőtér életben tartását segítse,
Szováta város vezetése éveken át
minden tőle telhető támogatást
megadott ennek a (marosvásárhe-
lyi!) légikikötőnek a túlélése érde-
kében. Igaz, Ön akkoriban

(2000–2004 között) kijelentette: a
golyóstoll, amivel alá kell írni az át-
utalást, az Ön kezében van! Ugyan-
úgy, ahogy a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház pénzügyi krízise
idején, vagy a Látó és Vatra folyó-
iratok székháza gondjának a megyei
tanács általi megoldásánál is pihen-
tette golyóstollát. De sorolhatnám
az integrált hulladékkezelési tervek
elgáncsolását, amikor a németor-
szági Geiger cég ajánlata is az Ön
ellenkezése miatt hiúsult meg. 

Emlékezzen vissza, polgármester
úr, mennyi vitánk volt azzal kapcso-
latban, hogy a Város határába ne te-
tesse ki a Behajtani tilos! táblát a
nehézjárművek számára. Hiszen a
Dózsa György utca – 1918. Decem-

ber 1. út a nemzeti úthálózat része,
és sokkal nagyobb teherbírású, mint
a megyei utak kategóriájában máig
szereplő Nyárádtő–Ákosfalva. Tisz-
tában vagyok azzal, hogy a tiltás
érezhetően segítette a Város forgal-
mának csökkenését, de közben va-
lósággal megnyomorította az
Alsó-Nyárád mente több települése
lakóinak életét. Azt is jól tudom,
hogy a municípium határain belül a
nemzeti utak karbantartása, fejlesz-
tése anyagi terheket ró a Város költ-
ségvetésére, de akkor legalább
annyira tisztelnie kellene polgár-
mester-„kollégáit”, akik számára
saját településük lakosainak életkö-
rülményei ugyanolyan fontosak,
mint az Ön számára Marosvásár-
hely lakóié. Ha Ön annak idején
vagy azóta „ütötte volna az asztalt”
az (akkor) az Ön pártja kormányá-
nál, biztosan sikerült volna „nem-
zeti út” besorolást kieszközölni a

Nyárád menti útszakaszra, de így a
megyei tanács mindenkori költség-
vetéséből csak tüneti kezelésre fu-
totta a szóban forgó megyei úton.
És azóta a helyzet csak romlott,
főleg mióta az is köztudott, hogy az
észak-erdélyi autópálya Marosvá-
sárhely–Segesvár–Brassó szakaszát
meg sem építik.

Sajnos lassan negyedszázada Ön
nem képes megérteni, hogy egy
nagyvárosi övezet csak akkor tud
együttműködést felmutatni, ha min-
den érintett település gondjait ala-
pos tervezéssel, hatástanul-
mányokkal és értelmes szakmai vi-
tákkal igyekeznek megoldani. Az
nem működik, hogy csak a Város
érdekei számítanak! Hiába akarja
már lassan húsz éve átköltöztetni a
vasútvonalat a Maros BAL partjára
(még a napokban is ez a képtelen-
ség jelent meg az újságban), hiszen
megépülése óta a bal parton kanya-
rog. Az már ismét csak „hab a tor-
tán”, hogy egy ilyen költöztetés a
teljesen mellékvágányra terelt Ma-
rosvásárhely és az érintett települé-
sek szempontjából mennyire volna
költséghatékony. Meg aztán a jelen-
leg épülő autópálya is, a repülőtér
is, fájdalom, egyaránt a Maros BAL
partján helyezkednek el. Ennyi
„bal” után talán a szocialista párt az
oka annak, hogy Önt folyton akadá-
lyozzák!

A minap olvastam egy nagyon
alapos hozzászólást a főtéri mély-
garázsról. Kelemen Árpád nem elő-
ször bizonyítja szakmai
hozzáértését, évekkel ezelőtt hason-
lóan szakavatottan érvelt a Poklos-
patak befedésének ügyében is. Ha
elolvasásra méltatná, talán Ön is
meggyőződne arról, hogy fölösle-
ges ismételten erőltetni és reklá-
mozni egy ilyen elképzelést. 

És újfent, ha már tisztelet: első
megválasztása alkalmával kijelen-
tette, hogy megtanul magyarul.

Nem egy-egy köszöntés erejéig,
hanem összefüggő, ha nem is iro-
dalmi szintű beszélgetés szintjéig.
Ez az ígéret aztán abban csúcsoso-
dott ki, hogy a tavaly nyáron egyik
munkatársa fordítási igyekezetében
„tragamuráknak” címezte (írásban,
hivatalos közleményként!) egy ren-
dezvény kapcsán a magyar nemze-
tiségű marosvásárhelyieket.
Remélem, jelen soraimnak lefordí-
tására jobb tolmácsot talál.

Polgármester úr! Ne lepődjön
meg azon, hogy egy 2011 óta Buda-
pesten élő román és magyar állam-
polgár ennyire behatóan foglalkozik
szeretett Városa problémáival. Alu-
lírott ugyanis megmaradok örök vá-
sárhelyinek, annak ellenére, hogy
immár több száz kilométerre lakom
Maros megye székhelyétől. Sajná-
lom, hogy Önnek nem sikerült ma-
rosvásárhelyivé válnia, annak
ellenére sem, hogy (orvosi egye-
temi tanulmányait is ide számítva),
lassan fél évszázada él abban a Vá-
rosban, amelyet közel húsz éve ve-
zetni hivatott. 

Talán megérti, ha támogató alá-
írásomra nem számíthat.

Budapest, 2019. március 28.

Szerk. megj.: A Népújság a hite-
les tájékoztatást tűzte ki célul. A kö-
zösségformáló vélemények meg-
jelentetésével olyan fórum szeretne
lenni, ahol a marosvásárhelyi és a
régió problémáiról őszintén lehet
beszélni. Az elmúlt időszakban több
ilyen írás jelent meg lapunkban. A
továbbiakban is nyitottak leszünk,
de a sajtóetika és a személyiségi
jogok betartását minden véleményí-
rótól megköveteljük. Szókimondó,
de tényalapú, civilizált írásokat vá-
runk. 

Karácsonyi Zsigmond 
főszerkesztő
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Tiszteljük a tényeket!
Virág György

Az Európai Parlament Hagyo-
mányos Kisebbségek, Nem-
zeti Közösségek és Nyelvek
Frakcióközi Munkacsoportja,
az ún. kisebbségi intergroup
strasbourgi záróülésének na-
pirendjén két fő téma szere-
pelt: az Európai Unióba
törekvő Szerbia kisebbségei-
nek helyzete a vajdasági Ma-
gyar Nemzeti Tanács
szemszögéből, valamint a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
megszüntetésének ügye – ol-
vasható Tőkés László EP-kép-
viselő sajtóirodájának
szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közleményében. 

A munkacsoport Tőkés László
kezdeményezésére tűzte napirend-
jére az 1945-ben létrehozott ma-
gyar tannyelvű egészségügyi
felsőoktatási intézet kálváriáját. A
képviselő meghívottja Kincses
Előd ügyvéd volt, aki már 1989-es
temesvári meghurcolása idején is
őt védte, s aki a romániai rendszer-
változás hajnalán a székelyföldi
magyarok egyik szószólója volt, a
marosvásárhelyi „fekete március”
idején pedig a román nacionalista
körök céltáblája, később a
MOGYE ügyének egyik jogi szak-
értője. 
Jól megírt forgatókönyv a magyar 
egyetemi oktatás elsorvasztására

Mint ismeretes, a világháború
után a magyar nyelvű orvos- és

gyógyszerészképzés a kolozsvári
Bolyai Tudományegyetem kereté-
ben folytatódott, de immár maros-
vásárhelyi helyszínnel. Az 1948-as
tanügyi reformmal alakult meg az
önálló Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézet. 1962-ben
a kommunista román állam, anél-
kül hogy hivatalos dokumentumot
adott volna ki – és ezáltal megvál-
toztatta volna az 1945-ös, 1946-os,
1948-as törvényrendeleteket, me-
lyek szerint az egyetemet a magyar
kisebbség számára hozták létre, és
a tanítás nyelve a magyar –, beve-
zette a kétnyelvű oktatást. 

Az előadásokat románul és ma-
gyarul lehetett hallgatni, a gyakor-
lati órák viszont csak románul
folytak és folynak a mai napig. A
magyar diákok részaránya azóta fo-
kozatosan csökkent. Időközben a
kolozsvári Bolyai-egyetemet is
összeolvasztották egy román intéz-
ménnyel, az önálló állami magyar
egyetemet azóta sem sikerült visz-
szaállítani Romániában. 2018-ban
pedig a marosvásárhelyi román
tannyelvű Petru Maior Egyetembe
olvasztották be a MOGYE-t – mu-
tatott rá Tőkés László. 

Véleménye szerint jól megírt
forgatókönyvek szerint zajlik „a
poszttrianoni érában” az erdélyi
magyarok megfélemlítése, elüldö-
zése, beolvasztása, ennek egyik
pászmája a magyar egyetemi élet
és oktatás elsorvasztása. 
Jogi mesterkedések a MOGYE 
felszámolására

Kincses Előd vázolta azokat a
jogi mesterkedéseket, amely a

MOGYE felszámolásához, a ma-
gyar nyelvű orvos- és gyógysze-
részképzés beszűküléséhez
vezettek, a román nemzetállami
diktatúra és demokrácia idején
egyaránt. 

„A másfél milliós magyarság
anyanyelvén való orvos- és gyógy-
szerészképzés érdekében Mihály
király rendeletével 1945-ben létre-
hozott egyetemen a kétharmados
többséggel rendelkező román tago-
zat rektora és szenátusa törvény- és
alkotmánysértő módon mindent el-
követ és bármit elkövethet annak

érdekében, hogy ellehetetlenítse,
megfojtsa a magyar nyelvű okta-
tást. Legutóbb egy 15 ezer aláírás-
sal támogatott petícióban
követeltük az önálló magyar
nyelvű orvos- és gyógyszerészkép-
zés helyreállítását Marosvásárhe-
lyen” – mondta Kincses Előd.

Hajnal Jenő, a szerbiai Magyar
Nemzeti Tanács elnöke a vajdasági
önkormányzatiság aspektusairól, a
kisebbségi érdekérvényesítés lehe-
tőségeiről beszélt a Belgrádban el-
fogadott törvények tekintetében, de
előtárta a délvidéki magyar nem-

zeti közösség aggályait is, különös
tekintettel az anyanyelvű oktatásra.
Meghívója, Deli Andor EP-képvi-
selő kijelentette: a májusi európai
parlamenti választások egyik tétje,
hogy olyan képviselők kerüljenek
az unió törvényhozásába, akik szí-
vükön viselik az európai őshonos
nemzeti kisebbségek sorsát.

A zárónyilatkozat hangsúlyozza
az őshonos nemzeti és nyelvi ki-
sebbségi közösségek védelmének
fontosságát, egy átfogó és közös
európai szintű rendszer megalkotá-
sát sürgetve.

Zárónyilatkozat az őshonos kisebbségek védelmében 
A MOGYE ügye a kisebbségi intergroup napirendjén 

Mózes Edith
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továbbra is az alsó tagozatos peda-
gógusok karolják fel igazán. A me-
gyeszékhelyről tízen neveztek be a
versenyre, Nyárádszeredából és
Szászrégenből öt-öt, Kibédről
három, Göcsről, Harasztkerékről,
Mezőpanitból, Erdőcsinádról, Me-
zőbodonból és Szovátáról két-két
versenyző érkezett, Ákosfalvát,
Székelyvaját, Mezőbándot, Nyá-
rádgálfalvát, Nyárádmagyaróst,
Búzásbesenyőt, Székelykált, Me-
zőmadarast és Csíkfalvát egy-egy
dalos kedvű gyermek képviselte.

A versenyzőket és kísérőiket el-
sőként Barabási Attila üdvözölte. A
Maros Művészegyüttes igazgatója
kiemelte, hogy bár a „vetélkedő”
szót nem szereti, nagy szükség van
az ilyen találkozókra, mert így csi-
szolódhat, tisztulhat mindaz az
érték, amelynek birtokában az er-
délyi magyarság megerősödik. 

Az értékelő bizottság nevében
Török Viola, a Spectrum Színház
művészeti vezetője ismertette a
versenyszabályzatot. A vetélkedőre
tíz, helyi forrásból származó nép-
dallal lehetett benevezni. A reper-
toárból két dal hangzott el, az elsőt
a versenyzők választották, a máso-
dikat a – Török Viola, Kásler
Magda népdalénekes, néptáncos,
Moldován Horváth István zenész,
zenekarvezető, Boér Károly rádiós
szerkesztő, zenei szakértő alkotta –
zsűri jelölte ki. A megmérettetés
párhuzamosan két helyszínen zaj-
lott. A művészegyüttes nagytermé-
ben a legfiatalabb és a legidősebb
versenyzőket Kásler Magda és
Moldován Horváth István hallgatta
meg, a negyedik-ötödik osztályo-
sok produkcióját a kisteremben
Török Viola és Boér Károly érté-
kelte.
Paniti szél, piros kancsó

– Ki az, aki izgul? – fordult a
nagyteremben maradt gyermekse-
reghez Kásler Magda, majd saját
tapasztalataiból kiindulva arra biz-
tatott mindenkit, hogy a szereplés
feszültségét leküzdendő, képzelje
azt, hogy otthon, a konyhában
dúdol. A hangulatot egy közös
éneklés tette még oldottabbá, pilla-
natok múlva pedig már színpadra
is lépett az első versenyző. Tizen-
nyolc másodikos és harmadikos
kisdiák – 14 lány és négy fiú – adta
elő a szívéhez legközelebb álló,
majd a zsűri által választott éneket,
és a repertoárban népzenei öröksé-

günk kevésbé ismert da-
rabjai is mindegyre fel-
csillantak. A mezőségi
Piros kancsó, piros bor, a
gyimesi Naskalaton esik
az eső, a palóc Kék a kö-
kény, zöld a petrezse-
lyem kezdetű dalt
hallgathatta meg többek
között a zsűri és a népes
versenyző- és szurkoló-
tábor. 

Míg a szomszédos he-
lyiségben fellépő negye-
dikesek és ötödikesek
22-en voltak, a hatodi-
kos–nyolcadikos, vala-
mint a középiskolás
mezőnyben mindössze
két-két versenyző mérte
össze énektudását, tehet-
ségét. A hatodikos–nyol-
cadikos korcsoporthoz
tartozó Gálfalvi Rebeka
Evelin a zsűri kérésére
egy falujabeli népdalt, a
Fújja a szél az paniti he-
gyet kezdetűt adta elő,
szabadon választottként
pedig a mezőségi
Nekem is volt édes-
anyám címűt énekelte, amelynek
származási helyére Kásler Magda
rá is kérdezett.

A két középiskolás lány ugyan-
azt a népdalt, a Szivaroztam, meg-
égettem a számat kezdetűt
választotta. A népdalénekes zsűri-
tag kérdésére elárulták, hogy mind-
ketten az interneten találtak rá a
mezőségi dalra. 
Remegő láb, tiszta hang

Az eredményhirdetés előtti órá-
ban néhány versenyzővel beszél-
gettünk. A harmadikos Farkas
Boglárka és Zilinszki Delinke Do-
rottya osztálytársak a marosvásár-
helyi Liviu Rebreanu Általános
Iskolában. Korábban mindketten
jártak néptáncra, így nem idegen
tőlük a színpadi szereplés, de ettől
függetlenül jócskán volt bennük iz-
galom.

– A lábam is remegett – árulta el
Boróka, aki pedagógus édesanyjá-
val készült fel a megmérettetésre.
Delinkének tanítónője segített a
felkészülésben.

A székelyvajai Bugnár Rajmond
szintén a tanító néni irányításával
választott népdalt.

– Két éve járok néptáncra is. A
népdalvetélkedőre nem volt nehéz
felkészülni, hiszen a magam vá-

lasztotta éneket már tudtam, a ko-
rábbi, helyi szakaszon is ezt adtam
elő. Inkább a zsűri választása miatt
izgultam egy kicsit – mondta a má-
sodikos fiúcska.

A negyedikes Marton Gellért
Nyárádszeredából érkezett. Őt is a
pedagógusa biztatta leginkább a
vetélkedőn való részvételre, az
osztályban ugyanis neki van a leg-
szebb hangja, sok népdalt ismer, és
sokszor unalmában is énekel.
Virtuális tanító asszony

Nyárádszeredából jött a közép-
iskolások kategóriájában ver-
senyző Aszalos Hilda is.

– Kicsi koromtól énekelek, és
amióta anyuék észrevették, hogy
van hozzá tehetségem, teljes mér-
tékben támogatnak. Azóta több ve-
télkedőn is szerencsét próbáltam. A
mostani versenyre választott nép-
dalt eredetileg édesapám hallgatta
az interneten. A felvétel nem iga-
zán tetszett, maga a dal viszont fel-
keltette az érdeklődésem, ezért
utánanéztem a Youtube-on. Így
akadtam rá arra a videóra, amely-
ben egy idős asszony énekli. Egy-
más után többször is
meghallgattam, aztán részleteiben
is igyekeztem megfigyelni, elsajá-
títani a különféle hajlításokat – me-

sélte a tizenegyedik osztályos lány,
aki hét éve a Kis-Bekecs néptánc-
együttesben, a Bekecs utánpótlás-
csoportjában táncol.
Repertoárjának több mint felét is
onnan hozta.
Elképzelni a kerek erdőt

A produkciók rangsorolása előtt
a zsűri hasznos tanácsokkal látta el
a kis és nagyobb népdalénekeseket
és felkészítőiket. Kásler Magda
arra hívta fel a pedagógusok fi-
gyelmét, hogy olyan dalokat vá-
lasszanak tanítványaiknak,
amelyekben a gyermekek minden
hangot ki tudnak énekelni. Fontos
a megfelelő hangmagasságból kez-
deni, ez gyakorlással megszokható
– üzente a népdalénekes a kiseb-
beknek, a nagyobb versenyzőknek
pedig azt tanácsolta, hogy ha felvé-
telről tanulnak meg egy dalt, ne
csak a dallamvonalra, hanem min-
den hangra, díszítésre figyeljenek.
Ugyanakkor pontosan tudni kell a
népdal forrását, nem elég csak a tá-
jegységet megjelölni, ahonnan
származik – tette hozzá később
Kásler Magda.

Moldován Horváth István a
tiszta kezdőhang fontosságát
emelte ki, illetve azt, hogy nem
szabad a népdalt a műdallal össze-

keverni.
– Tudjátok-e, miről

énekeltetek? – kérdezte a
negyedikes-ötödikes ver-
senyzőktől Török Viola,
aki sokszor úgy érezte,
hogy a népdal ritmusát,
dallamvezetését szigo-
rúan betartó gyermekek
nem érzik át a mondani-
valót.

– El kell képzelni a kis
pej lovat, a kerek erdőt.
Csak így lesz öröm az
éneklés – hangsúlyozta a
Spectrum Színház művé-
szeti vezetője, majd arra
biztatta a gyermekeket,
hogy menjenek ki a me-
zőre, hallgassák meg a
pacsirta énekét, és az ő
példáját követve enged-
jék ki a hangjukat.

– Ne kalitkába zárt
madárhang legyen az,
amit hallunk. A díjazás-
nál fontos szempont volt
számunkra, hogy ki jutott
el a szabadság állapotába
– tette hozzá Török
Viola.

– Gyönyörű gyermekek gyö-
nyörű viseletben – foglalta össze a
seregszemle egyik fontos hozadé-
kát Boér Károly, a Marosvásárhe-
lyi Rádió munkatársa.
Többen osztoztak a díjakon

Az eredményhirdetés előtti per-
cekben a szervezők valamennyi
versenyzőt színpadra szólítottak,
és ajándékcsomaggal jutalmaztak,
majd a rangsorolásra is sor került.
A kisiskolások mezőnyében egy-
egy díjat többen is kiérdemeltek.
A legkisebbek korcsoportjában a
harasztkeréki Osváth Ingrid Bella,
a marosvásárhelyi Farkas Bog-
lárka és Ziliniszki Delinke Do-
rottya harmadik helyezést ért el, a
nyárádszeredai Kolozsvári Bo-
róka és Török Krisztina, a mező-
bándi Nagy Linda és a
marosvásárhelyi Bálint Márk
Csaba második díjas lett, az első
díjat pedig a nyárádszeredai Csi-
szér Viola, a Deák Farkas Általá-
nos Iskola diákja és a gernyeszegi
Szász Csanád László, a Teleki Do-
mokos Általános Iskola tanulója
vihette haza.

A negyedikesek–ötödikesek me-
zőnyében a mezőmadarasi Balázs
Irénke Gizella és a marosvásárhe-
lyi Preg Tamás különdíjat, a szová-
tai Kacsó Barbara és a
nyárádgálfalvi Kászoni Bernadett
harmadik díjat kapott, a nyárádsze-
redai Marton Gellért és a göcsi Pap
Dániel második helyezést ért el, az
első díj pedig a Nyárádszeredából
érkezett Siklódi Rékát, a Deák Far-
kas Általános Iskola diákját és a
szászrégeni Hornung Andrea Hel-
gát, a Petru Maior Általános Iskola
tanulóját illette meg.

A két felsőbb korcsoportot az
alacsony létszám miatt a zsűri egy
kategóriában értékelte. Harmadk
díjat a csíkfalvi Fülöp Antónia
Blanka kapott, a mezőpaniti Gál-
falvi Rebeka Evelin és a nyárád-
szeredai Aszalos Hilda második
lett, az első díjat pedig Korondi
Zsófia Tünde marosvásárhelyi bo-
lyais diák érdemelte ki. A díjazás
után az első helyezettektől még
meghallgathattunk egy-egy nép-
dalt. A negyedikesek-ötödikesek
mezőnyének két első díjasa, vala-
mint a legfelső korcsoport győz-
tese Csíkszeredában a székelyföldi
regionális döntőn mutathatja meg
újra tehetségét. 

Mint kalitkából szabadult madárhang
(Folytatás az 1. oldalról)
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Kiállítás és konferencia a Maros Megyei Múzeumnál
A nagy háború a légirégészet látószögéből

Szerdán a marosvásárhelyi
Néprajzi Múzeumban nyílt
meg a fenti címet viselő kiál-
lítás, a látogatók az első vi-
lágháborús lövészárkokat
szokatlan szemszögből, ma-
dártávlatból tekinthetik meg.
A légi felvételek mellett tárgyi
emlékek és korszerű vizuális
ismertetők is visszakalauzol-
ják a nézőt a nagy háború vi-
lágába, melynek Maros
megyei vonatkozású esemé-
nyeiről egy könyvbemutató-
val is egybekötött
konferenciát tartottak. Ez a
kiállítás egy többmodulosra
tervezett tárlat első része.

Kávéházból a lövészárokba
A Néprajzi Múzeum belső udva-

rán először egy békebeli kávéházba
térhet be az érdeklődő. Az asztalon
korabeli lapok tudósítanak a nagy
háborút kirobbantó szarajevói me-
rényletről, de a kávézó szomszédsá-
gában egy mozgósítási parancsot és
plakátokat tartalmazó hirdetőoszlop
is megidézi a korabeli hangulatot. A
kávézóból aztán térképek, légi fel-
vételek és lövészárkokból vissza-
maradt hadi emlékek világába
csöppen a néző, itt már főleg Maros
megyei vonatkozású információk
vannak magyar és román nyelven,
mint ahogy kétnyelvű volt a meg-
nyitó és a szakmai tanácskozás is. A
szervezők igyekeztek látványos, a
hangulati elemeket a korszerű tech-
nikájú szemléltető eszközökkel öt-
vöző tárlatot létrehozni, amely a
témakör helyi vonatkozását a tá-
gabb kontextusban is jól helyezi el,
a tervezés Karácsony István művé-
szettörténész munkája.
Évezredek összefonódása

Eredetileg az első világégés cen-
tenáriumára tervezték a tematikus
tárlatot, de a szűkös anyagi lehető-
ségek miatt csak most sikerült az
első modul kivitelezése. Ennek az
anyagnak a létrejötte azonban jó-
részt nem az első világháborút célzó
kutatómunka eredménye. Mint is-
mert, 2008 óta folyik a római kori
katonai határvédelmi létesítmények
kutatása, melyben a Maros Megyei
Múzeumnak a Pécsi Légirégészeti
Téka a partnere. A régészet tárházá-
ban az egyik legkorszerűbb eszköz
a légi felvételek készítése, amelyek
révén a múlt nyomait a talaj rombo-
lása nélkül igyekeznek feltárni. A
római kori erődítések nyomainak a
légi fotózása közben az évek során
számos első világháborús lövészá-

rok is lencsevégre került, mivel –
mint időközben fény derült rá –,
ezek elhelyezése szinte egybeesik a
római kori létesítményekkel. Ez
nem csak arra mutat rá, hogy a vé-
delmi célzatú erődítések építését
szolgáló hadmérnöki tudomány lé-
nyegében nem sokat változott a ró-
maiaktól egészen a huszadik
századig. Hanem időrendileg fordí-
tott irányban is hasznos lehet a ku-
tatók számára, mivel a nagy háború
erődítéseiről gazdag adatállomány
létezik. És ha az első világháborús
állások – amelyekből az idő törté-
nelmi viszonylatú közelsége miatt
aránylag sok szabad szemmel érzé-
kelhető állapotban is fennmaradt –
közelségében a római védelemek
felbukkanása is esélyes, ez utóbbiak
felkutatása is könnyebbé válik.
A nagy háború kis szemszögből

1916. augusztus 27-én a Román
Királyság az antanthatalmak olda-
lán belépett az első világháborúba,
Erdély megtámadásával. Az akkor
hét és fél milliós lakosságú Romá-
nia lélekszámához képest óriási,
800 ezer fős hadigépezetet állított
fel, mintegy 400 ezer fegyveressel.

Ennek a négy hadseregbe szervezett
erőnek a háromnegyede indult meg
az Osztrák–Magyar Monarchia,
pontosabban Erdély ellen. A táma-
dás az akkori határ teljes hosszában
kezdődött, déli irányból két hadse-
reg, a keleti irányból egy sereg rész-
vételével.

Ma már tudott, hogy a román tá-
madás nem váratlan árulás volt. Bu-

karest addig papíron
ugyan a központi hatal-
mak szövetségese volt – a
hármas szövetség kültag-
jaként már 1883 óta –, és
legutóbb 1913-ban írta alá
Károly király a szövetségi
szerződést Németország-
gal és a Monarchiával, de
ezt a német származású
Hohenzollern-ági román
uralkodó sosem ratifikál-
tatta a bukaresti parla-
menttel. Az első
világháború kitörésekor
Románia a semlegességet
választotta, és a németba-
rát Károly halála, illetve
Ferdinánd trónra lépése
után egyre erőteljesebbek
lettek az antantbarát han-
gok. A papíron létező
német–osztrák–magyar szövetség a
szerződés titkossága miatt nem volt
szélesebb körben ismert.

A Monarchia hadvezetése tisztá-
ban volt azzal, hogy Erdélyt csak
látszólag védik jól a Kárpátok, a sok
szoros és hágó számos átkelési le-
hetőséget kínált egy támadás eshe-

tőségére, egy erődrendszer
kiépítésére viszont nem volt pénz,
továbbá számos katonai vezető gya-
nakvását elaltatta az 1883-as szö-
vetségi szerződés. A még a háború
előtti tervek azzal számoltak, hogy
a védtelen hágókon beözönlő romá-
nokat az erdélyi népfelkelők, 
csendőrök és kisszámú katona fel-
tartóztatja a Maros–Kis-Küküllő

vonaláig, amíg a Monarchia erősí-
tése meg nem érkezik. Ezen a vona-
lon építették ki azokat a védelmi
állásokat, amelyeknek egy része
Maros megye területére esik, ezeket
szemlélteti a most megnyílt tárlat
anyaga is. A mai Maros megyébe a
keleti oldalról, Moldva irányából tá-
madó, a később marsalli rangig jutó

Constantin Prezan által irányított 4.
vagy északi hadsereg jutott el. Ezzel
a támadó erővel a szebeni születésű
szász Arhur Arz von Straussenburg
tábornok által vezetett 1. osztrák–
magyar hadsereg egységei álltak
szemben, amely papíron számos
egységből tevődött össze, azonban
a gyakorlatban ezek főleg az orosz
fronton leharcolt, hiányos létszámú
és felszerelésű, viszont harcedzett
csapatok voltak. A Maros megyei
frontszakaszon is ilyen, főleg felvi-
déki és kárpátaljai bakákból álló
csapatok néztek szembe a moldvai
katonákból álló, létszámban erő-
sebb, de harci tapasztalattal szinte

egyáltalán nem rendelkező és gyat-
rán is vezetett csapatokkal. A Maros
megyei viszonylatban legjelentő-
sebb harci cselekmény az október
3–6. között lezajlott bekecsi csata
volt – erről a hagyományőrzők min-
den évben megemlékeznek – konk-
rét harcokra már szeptember 28-tól
kezdve került sor. Többek között a
bekecsi csatának is állít emléket a
szerdai szakmai tanácskozás végén
bemutatott könyv is. Futó Márton
József A magyar királyi 39. honvéd
gyalogezred harcai az erdélyi fron-
ton című munkája nem tudományos
mű, a harctéri szereplők visszaem-
lékezéseit, naplófeljegyzéseit tartal-
mazó forráskiadványként azonban
hasznos adatokat tartalmaz akár a
kutatók, akár az egyszerű érdeklő-
dők számára; a múzeumban kap-
ható.

A bekecsi csata, noha fontos sze-
repet foglal el az emlékezetben,
főleg helyi viszonylatban, már az
utózöngéje volt az erdélyi harcok-
nak. A román 4. hadsereg visszavo-
nulása ekkor már el volt döntve,
lévén hogy ez maradt az ókirályság
haderejéből az utolsó beszámítható
állapotban levő magasabb egység,
miután az Erdélyre támadó másik
két sereget, illetve a Duna vonalán
maradt délit ekkorra már tönkrever-
ték a német csapatok, amelyek 
december 6-án be is vonultak Buka-
restbe.

A kiállítást övező szakmai ta-
nácskozást Soós Zoltán múzeum-
igazgató köszöntője nyitotta meg. A
tárlattal kapcsolatos kutatómunkát
Pánczél Szilamér régész ismertette,
a Maros megyében lezajlott harci
cselekményekről Sárándi Tamás
tartott előadást, a légi kutatásokban
partner pécsi intézmény részéről
Szabó Máté a Kelemen- és Görgé-
nyi-havasok előterének stratégiai
viszonyairól értekezett. Támogatást
a román országos kulturális alap, az
országos és a kolozsvári Erdélyi
Történelmi Múzeum, valamint a
Székely Nemzeti Múzeum nyújtott
a tárlat létrejöttéhez.

Benedek István

Térképek az erdélyi hadjáratról Fotó: Nagy Tibor
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Gera duplázott, először nyert
idén házigazdaként az MTK

Először nyert idén házigazdaként az MTK Budapest: a fővárosi csapat
a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában Gera Dániel két góljával 2-
1-re győzte le a Diósgyőrt.

Az első félidőben kiegyenlített mezőnyjáték mellett riválisával ellen-
tétben az MTK a kapura is veszélyt jelentett. A játékrész közepén Gera
Dániel öt perc alatt kétgólos előnyhöz juttatta a házigazdákat, akik meg-
törték a meddő támadójátékot nyújtó diósgyőriek koncentrációját. A szü-
net előtti hajrában Tajti Mátyás révén váratlanul szépítettek a vendégek.

A második felvonásban a vendégek húsz percig irányították a játékot,
gólhelyzetig azonban akkor sem jutottak. A 65. perc után kijött a szorí-
tásból a házigazda, de miután pár lehetősége kimaradt, a védekezést he-
lyezte előtérbe, és megelégedett azzal, hogy a lefújásig megőrizze előnyét.

A két együttes szezonbéli harmadik összecsapásán is egy góllal nyert a
házigazda, a fővárosiak másodszor bizonyultak jobbnak. A DVTK ven-
dégként sorozatban negyedszer kapott ki.

Ranglista
1. Ferencváros            26      18      4            4           56-19 58
2. Vidi                        26      15      5            6           42-26 50
3. Újpest                     26      11      10          5           33-18 43
4. Debrecen                26      11      7            8           31-29 40
5. Honvéd                  26      11      6            9           32-27 39
6. Mezőkövesd           26      9        8            9           37-33 35
7. MTK                      26      10      4            12         38-41 34
8. Paks                        26      7        10          9           29-37 31
9. Puskás Akadémia   26      9        3            14         30-37 30
10. Diósgyőr              26      7        6            13         25-47 27
11. Kisvárda               26      6        7            13         24-42 25
12. Szombathely        26      5        4            17         24-45 19

Eb-résztvevő a magyar U17-es labdarúgó-válogatott
A magyar férfi U17-es labdarúgó-válogatott pénteken 1-0-ra győzött

Telkiben a bosnyák csapat ellen, ezzel kijutott a májusi írországi Eu-
rópa-bajnokságra. A házigazdák a norvégok ellen kedden aratott 1-0-s
sikerük után pénteki győzelmükkel biztosították helyüket a május 4-én
rajtoló kontinensviadalon. Ehhez arra is szükség volt, hogy a belgák a
nap másik találkozóján pontot szerezzenek a norvégok ellen. A meccset
a belgák 3-0-ra megnyerték, és ők is kijutottak az Eb-re. Belgium és
Magyarország ma délután a csoportelsőségért játszik. A Magyar Lab-
darúgó-szövetség honlapja felidézte, hogy magyar U17-es válogatott
legutóbb két éve vett részt Eb-n, akkor a 2000-es korosztály a hatodik
helyet szerezte meg.

Hátrányból fordítva nyert a Vidi
A Ferencváros nyert Kisvárdán a labdarúgó OTP Bank Liga 26. for-

dulójában, ezzel őrzi nyolcpontos előnyét a címvédő Vidi FC-vel szem-
ben a tabella élén. A második helyezett székesfehérvári csapat egygólos
hátrányból fordítva győzte le a vendég Debrecent. Az Újpest Pakson
gyűjtötte be a három pontot, így a DVSC-t megelőzve a harmadik helyre
jött fel. A sereghajtó Haladás Szombathelyen értékes győzelmet aratott
a Puskás Akadémia felett.

Az OTP Bank Liga 26. fordulójának eredményei: Mezőkövesd Zsóry
FC – Budapest Honvéd 3-1, Paksi FC – Újpest FC 0-2, Kisvárda Master
Good – Ferencváros 0-1, Szombathelyi Haladás – Puskás Akadémia FC
3-0, MTK Budapest – Diósgyőri VTK 2-1, MOL Vidi FC – Debreceni
VSC 2-1.

Gera Dániel, az MTK játékosa (b), valamint a diósgyőri Dusan Brkovic (k) és Tamás Márk (elöl)
a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójában játszott MTK Budapest – Diósgyőri VTK mérkő-
zésen az új Hidegkuti Nándor Stadionban 2019. március 30-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Petrescu visszatért, Minteuan öt megnyert
meccsel sem tarthatta meg székét

Újra Dan Petrescu a Kolozsvári CFR edzője. A baj-
nokcsapat honlapján jelentették be, hogy a szakvezető,
akinek az irányításával múlt évadban megnyerték a
pontvadászatot, kilenc hónap elteltével visszatér a
klubhoz. Az 51 esztendős szakember három évre írt
alá, jelentette az NSO.

Veretlen edzőt rúgtak már ki ebben a szezonban az
1. ligában (Marius Măldărăşanut két győzelem és öt
döntetlen után a Gyurgyevói Astrától), de Kolozsvá-
ron most erre is rátromfoltak: az öt meccséből ötöt
megnyerő, alig egy hónapja kinevezett Alin Minteuan
át kellett adja a rangsor első helyén álló CFR szakve-
zetését a múlt nyáron Kínába szerződő Dan Petrescu-
nak, aki másodszor is érvényes szerződéssel
rendelkező kollégáját váltja a vasutascsapatnál (2017
júniusában Vasile Miriuşának kellett idő előtt távoznia
miatta).

A kolozsvári klubvezetés már harmadszor vált
edzőt a szezon során, és egyik lépése sem tűnt logi-
kusnak. Edward Iordănescunak alig három meccs ju-
tott júliusban, a Szuperkupa megnyerése után azonban
belebukott a Malmö elleni Bajnokok Ligája-selejtező
elvesztésébe (0-1) és a Botoşani elleni hazai döntet-
lenbe (1-1) a bajnoki rajton. Antonio Conceicaónak a
legnagyobb égést, a luxemburgi Dudelange elleni ki-
esést az Európa-ligából elnézte a vezetés, aztán feb-
ruárban, az Astra elleni hazai 1-1 után kirúgták a
portugált, bár a csapat hónapok óta a tabella élén állt.
Minteuan átmeneti megoldásnak ígérkezett, ideigle-
nesen nevezték ki, március elején mégis véglegesítet-
ték – az együttes ugyanis hibátlanul vette az
akadályokat a bajnokságban, és olyan hírek érkeztek,
hogy a hónapok óta visszavárt Petrescu kitölti 2019
végéig szóló szerződését a kínai másodosztályba visz-
szaesett Kujcsou Hengfengnél.

A CFR második csapatától érkezett Minteuan, aki
játékos-pályafutását is a kolozsvári klubnál kezdte és
zárta le, a vártnál sikeresebbnek bizonyult: mind a

négy bajnoki és egy kupameccsét is megnyerte, a bu-
karesti sajtó pedig gyorsan kikiáltotta a „román Solk-
sjaer”-nek. A CFR nyolc fordulóval a szezon vége
előtt 4 pont előnnyel vezeti az 1. liga felsőházát, és a
kupában is elődöntős – látszólag nem volt ok a vál-
tásra, még akkor sem, ha a vezetés kedvencének szá-
mító Petrescu időközben szakított a Kujcsouval.

Ám a román klubvezetőknek különös logikája van,
az edzőt pedig amúgy is fogyóeszköznek tekintik. A
sajtóhírek szerint hároméves szerződést kötő Petres-
cuval szemben nem is a bajnoki cím az igazi elvárás,
hanem a sikeres európai kupaszereplés. A 2017 tava-
szán érkező tulajdonosi kör ugyanis szeretne végre
nyereséget is látni a 20 millió eurósra saccolt befek-
tetése nyomán – ami csak masszív játékoseladással
vagy Bajnokok Ligája- / Európa-liga-csoportkörbe ju-
tással érhető el. Ez pedig idén elmaradt – és arról min-
denki meg van győződve Kolozsváron, hogy Petrescu
nem bukott volna el egy Dudelange ellen.

A mogorva, konfliktusgeneráló emberi stílusa és a
pragmatikus, elsősorban az ellenfél játékát romboló,
kevés esztétikai élményt nyújtó futballja miatt a szur-
kolók között amúgy roppant népszerűtlen Petrescu
abból a szempontból kedvező helyzetben van, hogy a
keret nagy része (19 játékos) távozása után is Kolozs-
váron maradt. Utódai igazolásai közül egyedül a ma-
gyar válogatottban szereplő Lang Ádám játszott
jelentős számú mérkőzést: 22-t minden sorozatban.

Tandia bemutatkozott a felnőttválogatottban
Birahima Tandia, a Sepsi OSK labdarúgóklub já-

tékosa a Szenegál elleni keddi mérkőzésen bemu-
tatkozott Mali felnőttválogatottjában (Szenegál
2-1-re nyert). A háromszékiek játékosa a mérkőzés
második félidejében lépett pályára csereként, a 75.
percben.

Fotó: Monitorul de Cluj

Harmadik meccsét is megnyerte a rájátszásban a CFR
Harmadik mérkőzését is meg-

nyerte az élvonalbeli bajnokság rá-
játszásában a CFR, a kolozsvári
csapat szombat este a Gyurgyevói
Astra csapatát múlta felül hazai pá-
lyán. A címvédő tíz hónap után
visszatérő edzője, Dan Petrescu
még a kispadra sem nevezte Lang
Ádámot, a magyar védő helyett a
trénerrel együtt Kínából visszatérő
francia Kevin Boli került a kez-
dőcsapatba, jegyezte meg beszá-
molójában az NSO.

Az első félidőben folyamatos,
ám kevés helyzetet hozó foci zajlott
a pályán, a több kulcsjátékosát is a
szerdai, szintén kolozsvári Román
Kupa-elődöntőre „pihentető” Astra
sikerrel szorította ki az oldalvona-
lak mellé a CFR támadásait. Szü-
netben viszont Petrescu becserélte
Thierry Moutinhót, a svájci-portu-
gál játékos pedig a középcsatár mö-
götti pozícióból rendre áttörte a
vendégek védelmét. Egy ilyen ak-
cióból jött a győztes gól is, a Mou-

tinho blokkolt lövése után kipat-
tanó labdát Mihai Bordeianu lőtte
kapásból, mintegy 18 méterről a
jobb alsó sarokba.

Az Astra hátrányban is csak a
kontralehetőségeket leste, így a
második félidőben egyetlen kaput
találó lövése sem volt, a CFR vi-

szont akár növelhette is volna a kü-
lönbséget, ha Bilel Omrani és Cip-
rian Deac pontosabban céloz. A
riválisai közül legalább eggyel vi-
szont biztosan növelte előnyét, hi-
szen a második Craiova és a
harmadik FCSB vasárnap este (lap-
zárta után) egymás ellen játszott.

Eredményjelző
* 1. liga, felsőházi rájátszás, 3. forduló: Kolozsvári CFR – Gyurgyevói Astra 1-0; alsóházi rájátszás, 

3. forduló: Bukaresti Dinamo – Nagyszebeni Hermannstadt 2-0. Az állás: felsőház: 1. CFR 36 pont/3 mér-
kőzés, 2. Craiova 29/2, 3. FCSB 28/2, ...6. Sepsi OSK 19/2; alsóház: 1. Dinamo 22 pont/3 mérkőzés (5-2),
2. Medgyes 22/2 (4-1), 3. Jászvásár 20/2, ...6. Nagyszeben 17/3.

* 2. liga, 26. forduló: Temesvári ASU Politehnica – Petrolul Ploieşti 3-0, Kolozsvári U – FC Argeş 0-0;
27. forduló: CS Mioveni – Temesvári ASU Politehnica 1-0, Academica Clinceni – Nagyváradi Luceafărul
5-0, Temesvári ACS Poli – CS Baloteşti 3-1, Temesvári Ripensia – Zsilvásárhelyi Pandurii 2-1, Dacia Uni-
rea Brăila – Bukaresti Metaloglobus 2-2, Bukaresti Daco-Getica – Energeticianul Şirineasa 0-0, FC Argeş
Piteşti – Bákói Aerostar 2-1, Konstancai SSC Farul – Chindia Târgovişte 1-0, Petrolul Ploieşti – Kolozsvári
Universitatea 1-0. Az élcsoport: 1. Clinceni 61 pont/27 mérkőzés, 2. Snagov 59/26, 3. Kolozsvári Univer-
sitatea 57/27.

* 3. liga, I. csoport, 20. forduló: CSM Paşcani – Karácsonkői Ceahlăul 0-2, CSM Râmnicu Sărat – Să-
nătatea Darabani 4-1, Ştiinţa Miroslava – Bodzavásári SCM Gloria 1-5, Galaci Suporter Club Oţelul – Ra-
dóci Bucovina 1-0, Sporting Lieşti – FC Botoşani II 0-2, Bodzavásári Metalul – Şomuz Fălticeni 6-2,
Kézdivásárhelyi KSE – CSM Focşani 1-1. Az állás: 1. Bodzavásári SCM Gloria 53 pont, 2. Galaci Oţelul
45, 3. Radóci Bucovina 37, ...10. Kézdivásárhelyi KSE 19.

Fotó: GSP



Miután az elmúlt három játéknapon
ugyanannyi vereséget szenvedtek, még-
hozzá összesen hét kapott és egyetlen
lőtt gól nélkül, a régeniek az ugyancsak
a csoport középmezőnyében tanyázó
Tordai Sticla Arieşul gárdáját látták ven-
dégül. Említést érdemlő tény, hogy a
vendégek a mérkőzés előtt mindössze
harmincöt perccel érkeztek a párharc
színhelyére! A három „fekete pénteket”
követően az Avântult ezúttal a fiatal,
2000-ben született labdarúgók hozták
újra lendületbe.

Az első játékrész a kiegyensúlyozott-
ság jegyében zajlott, hűen igazolva a két
együttes által elfoglalt helyezést a baj-
noki tabellán. Az összecsapás a pályavá-
lasztók enyhe mezőnyfölényében folyt,
azonban mindez nem eredményezett túl
sűrűn említésre érdemes kapujelenetet
Budai Barna, valamint Răzvan Dan le-
génységének oldalán. Az első hazai gól-
helyzetet a 3. percben jegyezhettük:
ekkor Adrian Luca pontos bal oldali be-
adásából a tapasztalt Bujor eléggé ke-
csegtető pozícióból fejelhetett kapura,
ám a pöttyös jócskán a kapu fölé szállt.
Tíz perccel később Truţa bal oldali beí-
veléséből ugyancsak Bujor „bólintott”
fölé. Az első félidőben a küzdelem túl-
nyomó része a két büntetőterület között
zajlott. A tordaiak elvétve okoztak ve-
szélyt Vlasa kapujának előterében, noha
olykor tetszetős támadásokat vezettek,
ám csupán a büntetőterület környékéig.
A 36. percben a közismert, több 1. ligás
csapatnál is megfordult Valentin Lem-
naru 26 méteres szabadrúgása nagyon
pontatlanra sikeredett. Az immár har-
mincöt esztendős csatár elég nehézkesen
mozog (leginkabb sétál), ennélfogva a
találkozó folyamán nagyon ritkán rúgha-

tott labdába… A 43. percben az Avântul
előtt említésre méltó gólszerzési lehető-
ség kínálkozott: ekkor egy hosszan elő-
reküldött labda egyedül találta Bujort
Pop kapuvédővel, ám a régeniek csatára
kissé elkapkodta a kedvező szituációt, és
mintegy 20 méterről mellégurított.

Közvetlenül a térfélcsere után, a mér-
kőzés 48. percében a házigazdák meg-
szerezték a vezetést, ekkor a mindössze
tizenkilenc éves Cristian Chirilă egyéni
akcióját gólra váltotta: vékony fizikuma
ellenére mesterien tartotta magánál a já-
tékszert, betört a büntetőterületre, és
mintegy 13 méterről, a kimozduló kapus
mellett, higgadtan a kapu jobb alsó sar-
kába továbbította a labdát (1-0). A gól
hatására a találkozó arculata alaposan
megváltozott: jó volt a tempó, lendületes
támadásokat láthattunk, így gólhelyze-
tekben sem volt hiány. Az összecsapást
a házigazdák irányították, s ennek ered-
ményeként mindössze két perc leforgása
alatt növelhették volna előnyüket az
eredményjelzőn: a 61. percben Bujor kö-
zeli fejesét a vendégek kapusa a gólvo-
nalon hárította (a pályaválasztók a
mozzanat során teljesen alaptalanul rek-
lamáltak gólt), majd Truţa egyéni akció-
ját követően kecsegtető szögből lőtt, ám
a vendégek hálóőrét vette célba. Az
Avântul jó teljesítménye tovább folyta-
tódott: a 72. percben Merdariu ismétel-
ten kétgólosra növelhette volna csapata
előnyét, ám a magabiztos középhátvéd
jól eltalált lövésekor Pop kapuvédő bra-
vúrosan tolta szögletre a labdát. 2-0 he-
lyett alig két perccel később a tordaiak
kiegyenlíthettek volna: ekkor Vitan ki-
tűnő jobb oldali beadását Varodi mintegy
6 méterről teljesen zavartalanul fejel-
hette kapura, ám a labda előbb görön-
gyös földet ért, majd a szászrégeniek
hatalmas szerencséjére a kapu fölé pat-

tant! Ez volt a Kolozs megyeiek legna-
gyobb gólszerzési lehetősége. A 88.
percben végérvényesen eldőlt a három
bajnoki pont sorsa: ekkor a fiatal Bugnar
lendületesen tört be a jobb szélen, s
szinte az alapvonalról, látványosan „be-
csavarta” a játékszert a vendégek háló-
jába (2-0). A 89. percben egy jobb oldali
beadás teljesen egyedül találta Bujort,
ám a csatár mintegy 5 méternyiről mel-
légurított.

Három kínkeserves forduló után az
Avântul újra lélegzetvételhez jutott. Ez-
úttal rendkívüli, ám ugyanakkor örven-
detes módon, a győzelem érdeme
túlnyomó részben a 2000-es nemzedéké:
ugyanis Vlasa, Bugnar, Chirilă és
Laczkó is elismerésre méltó teljesít-
ményt nyújtott. Srácok, ehhez hasonló
játékkal még „koppinthattok” az or-
runkra!
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Szabó Antal-Lóránd

Megszakadt a szászrégeniek vereségsorozata Száz gól fölött 
a CSM 

a 4. ligában
Több csillagászati eredmény is született a 4. ligás lab-

darúgó-bajnokság elitcsoportjának 16. fordulójában. A
bajnokság egyhetes szünet után folytatódott, miután az
előző hétvégén a Románia-kupában rendeztek fordulót.
Az eredmények azt mutatják, hogy nagyon nagy különb-
ségek vannak a csapatok között, az első három helyezett
szabályosan kiütötte az ellenfelét. A Marosvásárhelyi
CSM 16 mérkőzés után is hibátlan a bajnokságban, és a
most rúgott 11 góljával már 105 találatnál tart, azaz át-
lagban mérkőzésenként 6,56 gólt rámolt az ellenfelei há-
lójába. Marosludas és a Nyárádtői Unirea úgy-ahogy
tartják még a lépést, de aligha akadályozhatják már meg,
hogy a CSM a nyáron osztályozót vívhasson a feljutásért,
amikor Fehér megye bajnoka lesz az ellenfele.

A 16. forduló eredményei: Ákosfalva – Marosorosz-
falu 5-1, Marosvásárhelyi CSM – Szováta 11-1, Nyárád-
szereda – Nyárádtői Unirea 0-8, Marosvásárhelyi Atletic
– Náznánfalva-Marosszentkirály 3-1, Nagysármás –
Kutyfalva 4-0, Nyárádtői Viitorul – Segesvári CSM 2-2,
Marosludas – Dános 12-0. (bálint)

Ranglista
1. CSM                      16      16   0       0      105-10    48
2. Marosludas            16      14   1       1      72-16      43
3. Unirea                    16      12   3       1      86-21      39
4. Ákosfalva              16      7     3       6      30-39      24
5. Szováta                  16      7     3       6      30-39      24
6. Marosoroszfalu      16      7     2       7      48-38      23
7. Atletic                    16      6     5       5      42-38      23
8. Segesvár                16      5     3       8      39-42      18
9. Kutyfalva               16      5     3       8      33-54      18
10. Náznánfalva        16      5     2       9      31-43      17
11. Nyárádszereda     16      4     3       9      27-39      15
12. Nagysármás         16      4     3       9      27-65      15
13. Viitorul                16      4     1       11     29-68      13
14. Dános                  16      0     0       16    10-97      0

Barcarozsnyóról is pont nélkül
tért haza a marosvásárhelyi MSE 3.
ligás labdarúgócsapata, amely
azonban egy félideig már remény-
kedhetett a pontszerzésben, hiszen
szünetben 1-1-re állt a találkozó,
ami azt is jelenti egyben, hogy a
csapat megszerezte első tavaszi
gólját, még akkor is, ha ezt egy el-
lenfél neve mellé jegyezték be ön-
gólként.

Fehér Csaba két új játékost vetett
be a mérkőzésen, akiket a múlt
héten sikerült leigazolni. Alexandru
Aldea jobbhátvéd, Sánta Loránd if-
júsági szélső pedig már be is mutat-

kozott. A nagy pontszükségletben
lévő csapat két ékkel kezdte a mér-
kőzést, támadó felfogásban pró-
bálva fogást találni az ellenfélen, az
első gólt azonban Barcarozsnyó
szerezte az edző-játékos Mariean
révén. Öt perccel később azonban
Dobre öngóljával egyenlített az
MSE, és noha a szünetig még két
lehetőség Strătilă és Mariean révén
kimaradt Rigmányi kapujánál, a
csapat optimistán várhatta a máso-
dik félidőt.

Újrakezdés után hosszú ideig ki-
egyenlített küzdelem folyt, és a 66.
percben Dudás szerezhetett volna
vezetést csapatának, de lövése a
kapu fölé szállt. És amint ilyenkor

lenni szokott, két perccel később
Barcarozsnyó egy könnyen meg-
adott büntetőhöz jutott, amelyet
Damian értékesített. Az amúgy is
megrendült önbizalmú marosvásár-
helyi játékosok a második kapott
gólt nem tudták feldolgozni, a vég-
játékban további két alkalommal
megingott a védelmük. A mérkőzés
Velichea jó lehetőségével zárult,
aki melléküldte a labdát, azonban a
győztes kiléte már eldőlt ekkorra.

A Marosvásárhelyi MSE köve-
kező fordulóban megyei rangadót
játszik, a szászrégeni Avântult fo-
gadja. A mérkőzést pénteken 17
órától játsszák a nyárádszeredai
labdarúgópályán.

Fotó: az MSE közösségi oldala

Ranglista
1. Lénárdfalva              20         16        1          3              60-18       49
2. Csíkszereda              20         14        4          2              53-13       46
3. Nagybánya               20         11        7          2              35-14       40
4. Sănătatea                  20         11        4          5              30-17       37
5. CFR II                      20         10        6          4              41-27       36
6. Barcarozsnyó           20         10        4          6              24-20       34
7. Avântul                     20         8          6          6              25-23       30
8. Torda                        20         8          5          7              26-26       29
9. Beszterce                  20         7          5          8              25-28       26
10. Tasnád                    20         6          6          8              33-36       24
11. Dés                         20         5          7          8              29-30       22
12. Szászhermány        20         5          6          9              25-28       21
13. Székelyudvarhely   20         5          4          11            21-34       19
14. MSE                       20         4          3          13            18-51       15
15. Medgyes II             20         3          2          15            20-43       11
16. Radnót                    20         2          0          18            16-73       6

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 20. forduló: Barcarozsnyói Olimpic Ce-
tate – Marosvásárhelyi MSE 4-1 (1-1)
Barcarozsnyó, Bucsecs-stadion. Vezette: Dragoş Ţurcanu (Karácsonkő)
– Daniel Gita (Galac), Andrei Toma (Galac). Ellenőr: Cristian Nica
(Ploieşti), Radu Victor (Bukarest).
Gólszerzők: Mariean (20.), Damian (68 – büntetőből, 90.), Staicu (85.),
illetve Dobre (25 – öngól).
Sárga lap: Ţuţu (26.), Vîrlan (40.), Neculaescu (53.), Poverlovici (65.),
Staicu (76.), illetve Aldea (33.)
Barcarozsnyói Olimpic Cetate: Mutu – Dobre (Poverlovici), Necula-
escu, Sorin M., Ţuţu (Drucă), Vîrlan (Damian), Sergiu M., Strătilă, Ma-
riean (Boricean), Căpăţînă, Staicu. 
MSE: Rigmányi – Aldea, Ungur, Mihály, Török Sz. (Gherman), Török
D., Moldován, Petriş, Sánta (Balla), Velichea, Dudás (Hasirov). 

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 20. for-
duló: Szászrégeni Avântul – Tordai
Sticla Arieşul 2-0 (0-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, napsüté-
ses idő, mintegy 250 néző. Vezette:
Dumitru Mormeci – középen, Claudiu
Osmache (mindketten Brassó), Boncz
Gábor (Fogaras) – partjelzők. Ellenőr:
Ioan Duma (Nagyszeben), Veress Ló-
ránt (Sepsiszentgyörgy).
Gólszerzők: Cr. Chirilă (48.), C. Bug-
nar (88.).
Szászrégeni Avântul: Vlasa – Bugnar,
Fl. Pop, Merdariu, Laczkó Sz. (77.
Crişan), Ad. Luca (67. Bogăţan), Co-
vaciu, Murar, Truţa, Bujor (90. Hor-
vath), Stavilă (46. Chirilă). 
Tordai Sticla Ariesul: R. Pop – Chiş,
Marcu, Cocoară, Selegean (70.
Chişu), Ititesc, Paleoca, Vitan, Bria
(82. Savu), Varodi, Lemnaru.

Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 20. fordulójában a következő eredmé-
nyek születtek: Csíkszeredai FK – Kolozsvári Sănătatea 1-0, Szászré-
geni Avântul – Tordai Sticla Arieşul 2-0, Barcarozsnyói Olimpic Cetate
– Marosvásárhelyi MSE 4-1, Tasnádi Unirea – Besztercei Gloria 1-2,
Szászhermányi AFC – Nagybányai Minaur 1-1, Medgyesi Gaz Metan
II – Dési Unirea 0-2, Lénárdfalvi Comunal – Székelyudvarhelyi FC 5-
1, Kolozsvári CFR II – Radnóti SK 5-3.

Egy félidőn át reménykedett az MSE
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Eredményjelző

Az 5-13. helyek tornája:
* 1. forduló: Bukaresti Rapid – Kézdivásárhelyi SE 78:54, Bukaresti Agronomia –
CSM Alexandria 62:48. A Marosvásárhelyi CSM állt.
* 2. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Agronomia 59:54, CSM Alexandria
-Bukaresti Rapid 57:80. A Kézdivásárhelyi SE állt.
* 3. forduló: Kézdivásárhelyi SE – CSM Alexandria 78:62, Marosvásárhelyi CSM –
Bukaresti Rapid 69:51. A Bukaresti Agronomia állt.
A Románia-kupa négyes döntőjében: Konstancai Phoenix – Szatmárnémeti CSM
51:68, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Brassói Barcaság 103:50. A döntőt lapzárta
után játszották.

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 5-13. helyek tornája, 3. forduló: Marosvásárhelyi
CSM – Bukaresti Rapid 69:51 (18-20, 9-7, 19-12, 23-12)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 30 néző. Vezette: Bukaresti László (Szováta),
Vlad Sandu (Nagyszeben), Csíki Zsolt (Marosvásárhely). Ellenőr: Petre Măgurean
(Jászvásár).
CSM: Nagy-Voica 21 pont (3), Chiş 15 (4), Radu 13 (1), Mészáros 6, Badi 6, A. Pop
6, Bobar 2, Feiseş, Bokor, Ignat-Kleemann, Borşan.
Rapid: Stănici 21 (1), Burlakova 11, Vlad 8 (1), Lupusavei 7, Manea 4, Pantazi.

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 5-13. helyek tornája, 2. forduló: Marosvásárhelyi
CSM – Bukaresti Agronomia 59:54 (7-13, 12-17, 19-17, 21-7)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Bukaresti László (Szo-
váta), Eugen Lăzărescu (Kolozsvár), Tudor Crişan (Kolozsvár). Ellenőr: Romi
Stănciulescu (Bukarest).
CSM: Mészáros 18 pont (1), Radu 14, Chiş 13, Nagy-Voica 9 (1), A. Pop 3, Badi 2,
Feiseş, Bobar, Ignat-Kleemann.
Agronomia: Chelariu 19 (1), Vilcinschi 19 (2), Chiţanu 11, Militaru 3, Uşurelu 2,
Anastasescu, Brudea, Neagu, Plaviţu, Bejgu.

Lendületben a lehető legjobb,
azaz 9. helyért 

A marosvásárhelyi sportcsarnok-
ban játszották a hét végén a női ko-
sárlabda-bajnokság 9-13.
helyezettjei rájátszásának első
három fordulóját.

A szokásosnál jóval operatívabb
volt ilyen tekintetben a döntés, hi-
szen az egy hete befejeződött kö-
zépszakasz után, kedden határozott
a végrehajtó bizottság a folytatás
időpontjáról, helyszínéről, de nem
csak erről. Hanem például arról is,
hogy a Sárga csoportban 3. helyen
végzett Nagyvárad vesz részt az 
1-8. helyek rájátszásában, miután
az első helyezett Rapidtól (illetve
Kézdivásárhelytől is) 5 büntető-
pontot levontak az ifjúsági csapata-
ikkal kapcsolatos rendellenességek
miatt. Így a Marosvásárhelyi CSM
nyerte a Sárga csoportot, de egy
diszkriminatív szabályzati előírás
miatt nem léphetett feljebb.

Arról is döntés született, hogy az
9-13. helyek tornáján nulla pontról
indulnak a csapatok, más szóval a
marosvásárhelyi csapat (amely ele-
jétől tudta, hogy nem juthat a 9.
helynél feljebb) gyakorlatilag fö-
löslegesen játszotta végig az alap-
és középszakaszt, ugyanott lett
volna, ha minden mérkőzését elve-
szíti. No meg a pontlevonással súj-
tott csapatoktól korábban vonták le
a pontokat, így a végső sorrendet
eldöntő sorozatban tiszta lappal in-
dultak. (Csak zárójelben: Nagyvá-
radtól is levontak korábban
pontokat szabálysértés miatt, mégis
részt vehet az 1-8. helyek rájátszá-
sán, míg a Marosvásárhelyi CSM
nem, holott az egyetlen „bűne”,
hogy csak a tavaly alakult.)

Három fordulót rendeztek tehát
a marosvásárhelyi sportcsarnok-
ban, de a CSM csak két meccset
játszott, mert az elsőben szabadna-
pos volt. A bukaresti Agronomia el-
leni találkozón nehezen kapta el a
fonalat Ionel Brustur csapata, az
első negyed végén ifjúságiak eseté-
ben is megszégyenítő 25%-os do-
bóhatékonysága volt mezőnyből.
Ráadásul az ellenfél vérszemet ka-
pott a hazaiak pontképtelenségétől,
így szünetben már 13 pont volt a
vendégek előnye. Az utolsó tíz perc
elején azonban kimaradt két buka-
resti támadás, beakadt két kosár a
CSM részéről, és a házigazda játé-
kosok kihasználták, hogy az Agro-
nomia kosarasai begörcsöltek.
Három perc alatt egyenlítettek,
majd a végjátékban érvényesítették
nagyobb játéktudásukat.

Másnap a Rapid ellen gyakorla-
tilag a csoportgyőzelem, azaz az
összesített 9. hely volt a tét. Ez
meghatározta a játék képét is,
mindkét oldalon sok hibával. Külö-
nösen a második negyedben, ami-
kor nyolc percig csupán 3-3 pontot
szereztek a csapatok. 27-27-es fél-
idei eredmény után aztán a CSM
kapta el jobban a rajtot, és néhány
időben érkező triplával lassan elhú-
zott az ellenfelétől.

A két győzelem után a marosvá-
sárhelyi csapatnak egy győzelem
kell a KSE ellen a 9. helyhez az
utolsó két fordulóban vagy adott
esetben a 11 pontnál kisebb vereség
is elég. A bajnoki idényt az érték-
csoportban lezáró utolsó két fordu-
lót, amelyek keretében a CSM a
KSE mellett még az Alexandria
ellen lép pályára, Bukarestben ren-
dezik, április 24-25-én.

Bálint Zsombor

Kovács Róbert és Bányai István 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának
meghívottja a Maros megyei hegyimentő szolgálat vezetője, Kovács Ró-
bert és Jedd polgármestere, Bányai István. Kettőjük és további 13 társuk
sikeres kilimandzsárói expedíciójáról Szucher Ervin faggatja őket.

Csíkszeredában visszavette pályaelőnyét 
a Ferencváros

A Ferencváros vezet a harmadik
mérkőzés után a jégkorong Erste
Liga döntőjében, miután szomba-
ton hosszabbításban 2-1-re nyert a
Csíkszereda vendégeként.

A székelyföldi együttes kedden
7-3-as sikerével elvette az alap- és
középszakaszgyőztes zöld-fehérek
pályaelőnyét, a Ferencváros szer-
dai 7-2-es győzelmével egyenlített.
A Csíkszereda azonban így is azzal
a tudattal várhatta egymást követő
két hazai meccsét, hogy amennyi-
ben valamennyi összecsapást meg-
nyer saját közönsége előtt a Vákár
Lajos műjégpályán, 2011-es sikere
után újra ünnepelhet.

Csíkszeredában korábban há-
romszor mérkőztek a felek az
idényben, mindannyiszor a Sport
Club győzött.

A szombati összecsapás elején
inkább a védekezésre helyezték a
hangsúlyt a felek: 14 kapura lövést
láthatott – 5-9-es megoszlásban –
az 1950 fős közönség, gólt viszont
nem. A második felvonásban már
többször kísérleteztek a csapatok –
a hazai oldalon 14, a vendégen 13
próbálkozást jegyeztek fel –, a re-
teszt a fővárosi együttesnek sike-
rült feltörnie hét másodperccel a
harmad vége előtt Tóth Adrián

révén. A harmadik húsz percben az
immár magyar válogatott Becze
Tihamér találatával emberelőnyből
egyenlített a Csíkszereda. 

A döntés így a négy a négy el-
leni hosszabbításra maradt, amely-

ben a kanadai Marcus Perrier talá-
latával az FTC-Telekom kereke-
dett felül, ezzel visszavette
pályaelőnyét.

Tegnap lapzárta után újra Csík-
szeredában mérkőztek a felek.

Eredményjelző
Jégkorong Erste Liga, döntő, 3. mérkőzés: Sport Club Csíkszereda – FTC-Tele-
kom 1-2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-1) – hosszabbítás után. Az egyik fél negyedik sikeréig
tartó párharc állása: 2-1, a Ferencváros javára.
Gólszerzők: Becze (47.), illetve Tóth A. (40.), Perrier (68.).

A csíkszeredai Rokaly Szilárd (b) és a ferencvárosi Farkas Lőrinc Simon (j) csatája. 
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ráerősítettek a szünet után
A középszakasz utolsó előtti for-

dulójában is nyert a Marosvásárhe-
lyi CSM férfi-kosárlabdacsapata,
noha már régóta biztos lehet az
első helyben a Kék csoportban. És
akárcsak az előző fordulóban,
most is egy negyedet nyomtak
meg igazán George Trif játékosai.
Ezúttal azonban nem az elsőt,
hanem a harmadikat, miután a szü-
netben még a házigazda focşani-
iak vezettek.

Többször írtunk már arról, hogy
milyen nehezen motiválható a ma-
rosvásárhelyi csapat olyan körül-
mények között, hogy a Kék
csoportban az ellenfelek nem állít-
ják igazi kihívás elé. Ez történhe-
tett most is az első két negyedben,
amikor sem védelemben, sem tá-
madásban nem játszott a képessé-
geihez mérten a CSM. Szünetben
azonban összekapták magukat, hi-

szen mégsem mutatott volna szé-
pen egy újabb vereség a tabellán,
és jól megszórva triplákkal a 
házigazdák palánkját, nemcsak
fordítottak, hanem 16 pontra el is
húztak az utolsó tíz perc előtt.
Innen pedig már csak vigyázni kel-
lett arra, hogy az előny ne csök-
kenjen.

A marosvásárhelyi csapatból ki-
melkedik Sánta Szabolcs teljesít-
ménye: a palánk alatt 25 ponttal és
10 lepattanóval dupla duplát telje-
sített, illetve azzal, hogy folyama-
tos veszélyforrás volt a három
másodperces zónán belül, Borşa és
Engi-Rosenfeld szabadon dobhat-
tak több esetben távolról. A győze-
lemhez pedig leginkább a dobások
pontossága járult hozzá, hiszen
nagy különbség nincs a lepattanók
között, mindkét félnek 71-71 kísér-
lete volt mezőnyből, de ezeket a

CSM 55%-kal, Focşani pedig csak
45%-kal értékesítette.

A győzelmet beárnyékolta, hogy
Steff Norbert, aki a bajnoki idény
elején már kénytelen volt kihagyni
egy hosszabb időszakot, a harma-
dik negyed közepe táján ismét
térdsérülést szenvedett. Hogy
mennyire súlyos, csak alaposabb
kivizsgálás után derül majd ki.

A középszakasz utolsó forduló-
ját a hét végén rendezik, a Maros-
vásárhelyi CSM
Máramarosszigetet fogadja, az
egyetlen csapatot, amely nyerni tu-
dott ebben az idényben ellene a
Kék csoportban (Galactól még az
alapszakaszban kaptak ki, a miatt
az egy vereség miatt nem jutottak
a Sárga csoportba), így, ha más
tétje nincs is találkozónak, meg-
mutathatják, hogy sokkal jobb
együttest alkotnak. (bálint)

Magyar pályázat a 2021-es férfikosárlabda-Eb csoportküzdelmeire
Magyarország pályázik a 2021-es férfikosárlabda-Európa-bajnokság egyik csoportküzdelmeinek a meg-

rendezésére, a mérkőzéseknek a budapesti Papp László Sportaréna adhat otthont. A magyar szövetség
(MKOSZ) főtitkára, Bodnár Péter megerősítette, hogy az MKOSZ-é a nemzetközi szövetséghez (FIBA)
eljuttatott hét pályázat egyike. „Egy csoport meccseit szeretnénk megrendezni, az Eb-t lezáró kieséses
szakaszra nem pályázunk. A FIBA vezetősége a női Eb után, Belgrádban dönt a helyszínekről július elején”
– tette hozzá.

Magyarországon kívül Németország, Csehország, Észtország, Georgia, Olaszország és Szlovénia je-
lentkezett. A hét kandidálóból négyet választ ki a FIBA a csoportmeccsek otthonául – akárcsak 2015-ben
és 2017-ben –, s ezek egyike rendezi majd a helyosztókat is. Az Eb-k rendszerében újdonság, hogy már
csak négyévente kerül sor a kontinensbajnokságra, így a 2021-es a legközelebbi torna. Legutóbb, 2017-
ben a magyar férfiválogatott továbbjutott az Eb kolozsvári selejtezőcsoportjából, majd az isztambuli nyol-
caddöntőben kikapott a későbbi ezüstérmes szerbektől.

Eredményjelző

A férfikosárlabda Nemzeti Liga középszakaszában: 
* Piros csoport: 8. forduló: BCM U FC Argeş Piteşti – SCM U Craiova
83:80; 9. forduló: Nagyváradi CSM – Kolozsvári U-BT 75-63. A SCMU
Craiova – Nagyszebeni CSU és a Temesvári SCM – BCM U FC Argeş
Piteşti találkozó lapzárta után fejeződött be. Korábbról elmaradt mér-
kőzésen: BCM U FC Argeş Piteşti – Nagyszebeni CSU 74:78. 
* Sárga csoport: 8. forduló: Bukaresti Dinamo – Galaci Phoenix 
84-75; 9. forduló: CSO Voluntari – Bukaresti Steaua 68:73, Medgyesi
CSM – Bukaresti Dinamo 79:91, Galaci Phoenix – Konstancai Athletic
81:74. 
* Kék csoport: CSM Focşani – Marosvásárhelyi CSM 76:93, Zsilvá-
sárhelyi CSM – Máramarosszigeti CSM 78:77, Csíkszeredai VSKC –
Bukaresti Rapid 82:80. 
* Zöld csoport, 6. és 8. forduló: Kolozsvári U – Bukaresti Agronomia
72:75, Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium – Bukaresti Agronomia
51:57.

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz,
Kék csoport, 9. forduló: CSM Focşani – Maros-
vásárhelyi CSM 76:93 (24-18, 16-19, 17-36, 19-
20)
Focşani, sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Mih-
nea Vlad (Jászvásár), Daniel Ungureanu (Jász-
vásár), Cristian Brătescu (Galac). Ellenőr:
Eugen Poenaru (Bukarest).
CSM Focşani: Kilgore 30 pont, Cornelius 17 (1),
Amarghioalei 13 (3), Vuković 12, Crăciun 2,
Olaru 2, Petrişor, Neguroiu, Popa, S. Pop.
Marosvásárhelyi CSM: Sánta 25, Borşa 15 (3),
Engi-Rosenfeld 15 (3), Kalve 11, Şolopa 8, Ki-
lyén 8 (1), Bölöni 6, Steff 5 (1), Şteţca, Szilvesz-
ter. 



Két kisfiú várja haza édesap-
ját, a szülők pedig gyerme-
küket… mindhiába. Az esze-
veszett sebességgel való szá-
guldozásnak újabb két
halálos áldozata van. Március
30-án, szombaton kora reggel
két család veszítette el csa-
ládtagját a marosvásárhelyi
nagyállomás közelében tör-
tént balesetben, amikor két
jármű csapódott egymásba. 

Ezúttal is a sebesség és az el-
sőbbség meg nem adása – amely
mindkét gépjárművezető halálát
okozta – szerepel a rendőrségi köz-

lemény jelentésében. Szombaton
reggel 5.35 órakor Marosvásárhe-
lyen a Dózsa György út és az Állo-
más utca kereszteződésében, a Lidl
előtti körforgalomtól pár méterre,
egy Audi személygépkocsi és egy
furgon ütközött, egyik jármű akku-
mulátora kiszakadt és több méterre
repült a kora reggeli tragédia szín-
helyétől. Az ok az autópályán is túl
nagynak számító sebesség, amellyel
egy húszéves fiatal száguldozott a
megengedett 50 km/h helyett, vala-
mint az elsőbbségadás elmulasz-
tása. A húszéves sofőr kocsija
akkora sebességgel csapódott a kis-
teherautóba, hogy annak negy-
venegy éves vezetője kirepült a ve-
zetőfülkéből, a jármű maga alá te-

mette, és szörnyethalt. Az ütközést
okozó személyautó egy villanyosz-
lopot kidöntött, a járműbe szorult
sofőr is a helyszínen életét vesz-
tette. A rendőrség tájékoztatása sze-
rint az esetet az ügyészség
vizsgálja, a sofőrök holttestét a tör-
vényszéki orvostani intézetbe szál-
lították annak érdekében, hogy a
baleset körülményeinek kivizsgálá-
sához további adatokat gyűjtsenek.

A közösségi médiában az ese-
ményhez hozzászólók szerint a sze-
mélyautó vezetője egész éjszaka a
megyeszékhely utcáin ralizott/drif-
telt nagy teljesítményű járművével.
A kisteherautó elsőbbségadásának
elmulasztását pedig azzal magya-
rázzák, hogy az óránként feltételez-
hetőleg akár 200 km/h-s
sebességgel is száguldó személy-
autó a másodperc töredéke alatt ért
az útkereszteződésbe, és az első
jelek szerint fékezés nélkül csapó-
dott a furgonba. 
„A közösség fontos láncszeme 
távozott”

Amint falusfeleitől érdeklődve
megtudtunk, a havadtői K. Attila, az
egyik áldozat március 24-én töltötte
a 41. életévét, két gyerek édesapja,
12 és 13 éves kisfiúk maradtak fél-
árván. Ismerősei segítőkész, csen-
des, humoros emberként jellemzik,
akinek nemrég sikerült átjutni egy
nehéz időszakon. Szülei szeme
fénye és reménysége, támasza volt.
A településen két kisboltot működ-
tetett feleségével, ezért volt a szom-
bati, megszokott árubeszerző
körútján a Dózsa György utcai út-
kereszteződésben. 

„A család lámpása, tartóoszlopa,
ugyanakkor a falu fontos láncszeme
volt, ő látta el áruval a falut – na-
gyon sok az idős ember, akik csak
helyben tudnak vásárolni – ő azon-
ban mindenkinek mindent beszer-
zett Marosvásárhelyről, és
hazahozta, amire szükségük volt,
mindenkit ismert és meghallgatott,

felebaráti szeretete rendkívüli volt,
a faluközösség emlékében örökre
megmarad” – hangsúlyozták.

Meg nem erősített hírek szerint a

száguldozó áldozat, a húszéves
Andrei Kolozsváron volt egyete-
mista, ugyanakkor kiváló kosárlab-
dázó hírében állt.
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Hajnali száguldozó Marosvásárhelyen
Szörnyethalt mindkét sofőr

Szer Pálosy Piroska

Lejárt a Brexit határideje
Alternatív megoldások előkészületben?

A brit igazságügy-miniszter
szerint ha a parlament meg-
szavazza a brit EU-tagság
megszűnésének (Brexit) vala-
mely enyhébb formáját, azt a
kormány nem hagyhatná fi-
gyelmen kívül.

David Gauke a BBC televízió va-
sárnapi politikai magazinműsorá-
nak vendége volt.

Arra a kérdésre, hogy mi tör-
ténne, ha az alsóház megszavazná
például a vámuniós viszonyrend-
szer fenntartását az EU-val, Gauke
úgy fogalmazott: ha az alsóházi
képviselők „elsöprő többséggel”
megszavaznak egy olyan változatot,
amely kizárja a megállapodás nél-
küli kilépést az Európai Unióból, és
ezzel együtt a Brexit valamely eny-
hébb formájára voksolnak, nem
lenne tartható álláspont a kormány
részéről ennek figyelmen kívül ha-
gyása.

Hozzátette: ez azt is jelenti, hogy
ebben az esetben a kormány nem
dönthetne úgy, hogy a brit EU-tag-
ság megállapodás nélkül szűnjön
meg.

Gauke az első kabinettag, aki
utalást tett annak a lehetőségére,
hogy az alsóház által mérlegelt al-

ternatív Brexit-forgatókönyveket a
kormány figyelembe veheti.

A brit sajtó egybehangzó vasár-
napi értesülései szerint ugyanakkor
a kormányzó Konzervatív Párt frak-
ciójának számos tagja aláírt egy le-
velet, amely arra szólítja fel Theresa
May miniszterelnököt, hogy a meg-
állapodás nélküli kilépést részesítse
előnyben a Brexit valamely „pu-
hább” változata ellenében.

A The Sunday Times című kon-
zervatív vasárnapi lap úgy tudja,
hogy a levelet az alsóházi tory frak-
ció több mint a fele, 170 képviselő
aláírta, köztük kormánytagok. 

Hétfőn várhatóan a ház elé kerül-
nek a képviselők által saját kezde-
ményezésükre – a kormány
ellenzésével dacolva – kidolgozott
alternatív megoldások, annak kide-
rítése végett, hogy ezek közül vala-
melyiknek az elfogadásához
megteremthető-e a többség.

Az alsóház a héten nyolc ilyen al-
ternatív javaslatról szavazott, de
ezek egyike sem kapott többséget.
Kettő azonban közel járt ehhez, és
lehetséges, hogy ma ez a kettő kerül
ismét a ház elé.

Az egyik vámunió fenntartását
célozza az EU-val a Brexit után is,

a másik szerint a kilépési megálla-
podást a kormány csak akkor léptet-
hetné életbe, ha az egyezményt
előbb népszavazáson is jóváhagyják
a választók.

Az Egyesült Királyság az eredeti
határidő alapján pénteken, brit idő
szerint 23 órakor, közép-európai idő
szerint éjfélkor lépett volna ki az
Európai Unióból.

A londoni alsóház azonban há-
romszor is elutasította a kilépés fel-
tételrendszeréről az EU-val
novemberben elért megállapodást,
és Theresa May már a második
visszautasítás után kezdeményezte
az EU-nál a kilépés elhalasztását jú-
nius 30-ig.

A múlt heti EU-csúcson született
kompromisszumos megoldás sze-
rint az Európai Unió május 22-ig
tartó halasztásba egyezett bele, de
ehhez a Brexit-egyezményt a ko-
rábbi kilépési határidőig, vagyis
péntek éjjelig jóvá kellett volna
hagynia a brit parlamentnek.

Mivel a Brexit-megállapodást az
alsóház a pénteken tartott harmadik
szavazáson is elvetette, érvényét
vesztette a rendezett brit kilépésre
megállapított május 22-i határidő,
és életbe lépett egy új: Londonnak

immár április 12-éig jeleznie kell a
Brexit-folyamat további menetével
kapcsolatos terveit és azt, hogy ha e
határidő meghosszabbítását kéri,
akkor hajlandó-e részt venni a
május végén esedékes európai par-
lamenti választásokon.

Az április 12-i határidő meghosz-
szabbításához is szükséges az EU-
ban maradó 27 tagország egyhangú
jóváhagyása.

Ha e határidőig nincs előrelépés
a további Brexit-menetrend ügyé-
ben, és ha az EU az újabb halasztás
fejében ragaszkodik a brit részvétel-
hez az EP-választásokon, ám ezt a
brit kormány – jelenlegi álláspont-
jának megfelelően – elutasítja,
akkor április 12-én a brit EU-tagság
elvileg megállapodás nélkül meg-
szűnhet.

David Gauke igazságügy-minisz-
ter azonban a vasárnapi BBC-inter-
júműsorban kijelentette: a
megállapodás nélküli kilépés az
EU-ból „nagyon-nagyon rossz hír”
lenne. Egy ilyen forgatókönyv
ugyanis Gauke szerint már rövid
távon komoly gazdasági felfordu-
lást okozna, hosszú távon a beruhá-
zásokra is hatással lenne,
nemzetbiztonsági szempontból

pedig aggályos az is, hogy London
hogyan tudná fenntartani a jelenlegi
szintű információcserét az uniós or-
szágokkal.

A miniszter közölte: őt nagyon
aggasztja az is, hogy egy ilyen Bre-
xit-forgatókönyv milyen hatással
lenne az Egyesült Királyság integ-
ritására.

Gauke szerint ugyanis ha ke-
mény Brexit esetén ismét határ-
ellenőrzést kellene bevezetni a je-
lenleg teljesen nyitott ír–északír ha-
táron, „az kérdőjelessé tehetné
Észak-Írország jövőjét az Egyesült
Királyságon belül”.

Ugyanezt a lehetőséget Sir John
Major volt konzervatív párti mi-
niszterelnök sem zárta ki. Major
ugyanebben a vasárnapi BBC-mű-
sorban nyilatkozva úgy fogalma-
zott: megállapodás nélküli Brexit
esetén az Egyesült Királyság Észak-
Írországot és Skóciát is „elveszít-
heti”.

A brit EU-tagságról 2016-ban
tartott népszavazáson országos át-
lagban a választók 51,89 százaléka
a kilépésre, Skóciában azonban 62
százalék, Észak-Írországban 55,8
százalék a bennmaradásra voksolt.
(MTI)

Fotó: ISU



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kertes ház új bútorzattal. Tel.
0747-539-055. (17/1941)

KIADÓ szoba, konyha, fürdőszoba
magánháznál, külön bejárattal. Tel.
0747-077-617, 0740-158-557.
(4/2028-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/1722)

VÁLLALUNK: tetőkészítést (Lindab
lemez, cserép), szigetelést, ácsmun-
kát és bármilyen más munkát. Tel.
0748-669-239. (4/1837-I)

TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja
bádogtető készítését, szerelését és
javítását, csatorna készítését és sze-
relését különféle anyagokból, cseré-
pátforgatást. Tel. 0743-903-910,
0756-525-549. (1749)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8/1965)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (10/2008-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal emlékezünk
szeretett  édesanyámra, VERESS
ILONÁRA halálának 2. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Fia, menye,
unokája, dédunokája és szeret-
tei. (1/2036-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, 

KOVÁCS ATTILA 
életének 41. évében március 30-
án tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. Temetése április 2-án,
kedden 13 órakor lesz a havadtői
temetőben. 
Tied a csend és a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom. 
Gyászoló felesége és két szere-
tett fia. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett fiam, 

KOVÁCS ATTILA 
életének 41. évében március 30-
án megpihent.
Búcsúzik tőle édesanyja, Ottilia,
édesapja, Lajos és testvere, Zol-
tán. Nyugalma legyen csendes,
pihenése áldott!
Tied a csend, a nyugalom,
Miénk a könny, a fájdalom.
Akartunk mi annyi jót és szépet,
De a sors életünkben mindent
összetépett! (-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édes-
anya, nagymama, rokon, ismerős
és jó szomszéd, 

özv. PÁLL MARGIT 
szül. Egyed 

életének 75. évében rövid szen-
vedés után elhunyt.
Temetése április 1-jén 13 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben, refor-
mátus szertartás szerint.
A gyászoló család. (-I)

Szívem legmélyebb fájdalmával
tudatom, hogy a drága férj, édes-
apa, nagytata, após, nagybácsi,
rokon, a siklódi születésű 

KELEMEN MÓZES
marosvásárhelyi lakos életének
80. évében hosszú betegség
után elhunyt. Temetése április 2-
án du. 2 órakor lesz a koronkai
ravatalozóházból, és onnan a ko-
ronkai temetőbe helyezzük örök
nyugalomra. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
legyen csendes!

A gyászoló család. (2038-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édes-
apa, férj, nagytata, após, a
siklódi születésű 

KELEMEN MÓZES
marosvásárhelyi lakos életének
80. évében elhunyt. Temetése
2019. április 2-án du. 2 órakor
lesz a koronkai ravatalozóházból,
és a koronkai temetőbe helyez-
zük végső nyugalomra. 
Fájó szívvel búcsúzik tőle leánya,
Ilonka, veje, Elek. (2038-I)

Fájó szívvel búcsúzom drága,
szeretett nagytatámtól, a siklódi
születésű 

KELEMEN MÓZES
marosvásárhelyi lakostól. 
Unokája, Attila (2038-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és együtt-
érzésünket fejezzük ki Páll 
Jocónak szeretett ÉDESANYJA
elvesztése miatt érzett fájdalmá-
ban. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Kovács Rozália
és családja. (2039-I
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Számítógépes berendezések
és szoftvercsomagok 

a marosvásárhelyi 
Művészeti Líceum számára

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala – az Iskolaigazgatóságon
keresztül – aláírta azt a szerződést, amely értelmében termékeket vá-
sárolnak az „Országos helyi fejlesztési program – A marosvásárhelyi
Művészeti Líceum felszerelése sajátos oktatási és laboratóriumi esz-
közökkel és bútorzattal” projekt keretében. „Az oktatásba való befek-
tetéssel városunk jövőjébe fektetünk be. Még ha egyesek azt is akarják
kiemelni, hogy Marosvásárhelyen egy helyben topognak a dolgok, a
helyhatóság bizonyíthatja, hogy ez nem így van. Ezekben a napokban,
a versenytárgyalást és a szerződés-aláírást követően, leszállították az
informatikai eszközök és szoftvercsomagok első részét, a kedvezmé-
nyezett a Művészeti Líceum. Legtöbb 60 napon belül leszállítják a
többi felszerelést is – speciális íróeszközzel ellátott táblagépeket, asztali
számítógépeket, speciális grafikai táblagépeket a rajzkatedra számára,
multifunkcionális eszközöket, interaktív EDU-csomagot, zenei ponto-
zási szoftvert és a szakterülethez tartozó sok más rendszert” – mondta
Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának 
bel- és külkapcsolati osztálya

Az ő szükségleteik a mi prioritásaink 
Lakossági találkozó a Szorgalom utcában

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala folytatja a lakossági találkozók sorozatát a maros-
vásárhelyi lakónegyedekben. „Március 27-én, szerdán találkoztam a Szorgalom utcai lakosok-

kal. Megállapodtunk abban, hogy bővítjük és felújítjuk a környéken levő játszóteret. Ugyanakkor folytatjuk
a gyalogossétányok aszfaltozását, valamint megfelelő helyszínt keresünk új parkolóhelyek kialakítására.
Annak érdekében, hogy korlátozzuk a gépkocsik behajtását a tömbházak közé, úgy döntöttünk, hogy tiltó köz-
lekedési táblákat helyezünk el. Köszönjük mindenkinek a részvételt és a javaslatokat, és biztosítunk mindenkit
afelől, hogy a lakosok kéréseit felelősen kezeljük” – mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.

Az informális lakónegyedi találkozók az elkövetkező időszakban is folytatódnak, a lakosság pedig előze-
tesen a tulajdonosi társulásokon keresztül kap értesítést ezek időpontjáról.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának bel- és külkapcsolati osztálya

Közlemény
A gazdátlan állatok világnapja alkalmából, a gazdátlan

ebeket kezelő sintérszolgálatnál  harmadik alkalommal
szerveznek nyílt napot „Én is nevet szeretnék” jeligével.

Április 4-én 9 és 18 óra között a marosvásárhely állat-
menhely (Prut utca 24. szám) kutyái várják az állatbarátok látogatását.

Ez alkalommal
is lehetőség nyílik arra,
hogy szárazeledelt, ta-
karókat és egyéb textilá-
rut adományozzanak,
amelyekkel kényelme-
sebbé tehető az állatok
fekhelye. 

Várunk mindenkit
szeretettel!

Florian Moldovan ADP-igazgató

TŰZIFA és FELDOLGOZHATÓ FA ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL foglalkozik a
MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL.
Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek
térségében, útszélen ajánljuk: Mezőbergenye, Marossárpatak,
Erdőszengyel, Székelykál, Székes, Marosvásárhely, Szentháromság,
Szentgerice, Fintaháza.
Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális mennyiség
– a fafajtától függően – kemény lombos: 146,90 lej/erdei köbméter,
illetve lágy lombos: 117,53 lej/erdei köbméter áron kapható. Az árak a
héát tartalmazzák. Az erdészet elérhetőségei: 0732-810-075, 0745-
100-003,  illetve 0744-500-773. (21151)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe (program: 5-
13 és 13-21 óra között, vagy csak középen, 6-14 óra között), MUN-
KÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej) és 3. fokú
BETEGNYUGDÍJASOKAT (gradul 3). Érdeklődni  hétköznapokon
7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63436)
SZAKÁCSOT/SZAKÁCSNŐT alkalmazunk a SÖRHÁZBA, Ma-
rosvásárhelyen. Ha felelősségteljes személy vagy, és jó csapatszellem
jellemez, várunk a Sörház csapatába, ahol családias környezetben,
modern munkakörülmények között díjazzuk a minőségi munkát és a
kiváló hozzáállást. Előnyben részesülsz, ha tapasztalattal is rendelke-
zel. Küldj nekünk önéletrajzot a jazzdome@gmail.com e-mail-címre,
vagy részletekért hívj a 0723-219-757-es telefonszámon. (sz.-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐ-
KET alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (21095)
SZENDVICSKÉSZÍTŐT alkalmazunk. Tel. 0741-215-738. (63456-
I)
KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásárhely,
Neuzer Kft.) jó kézügyességű és műszaki beállítottságú MUNKA-
TÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-
806 vagy e-mail: info@neuzer.ro (21094)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁ-
ROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számí-
tógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-
230-as telefonszámon. (63445-I)
ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig ki-
nyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-ke-
zelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, fe-
lelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és
a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég hon-
lapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63445-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

2019 EGYIPTOM / SHARM EL-SHEIKH 
Repülővel Kolozsvárról, minden illetékkel

7 éjszakás üdülés Sharm el-Sheikhben

2019. május 4., 11., 18., 25. 

381 euró/fő ártól  Sharm Resort 4* – All inclusive 
430 euró/fő ártól  Siva Sharm 4*+ – All inclusive
472 euró/fő ártól The Grand Sharm 5* – All inclusive 
888 euró/fő ártól Rixos Sharm 5* – All inclusive
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A Siletina Impex Kft. – Helyi 
Közszállítási Vállalat Rt. Társulás

– fő tevékenysége: személyszállítás – 
alkalmaz

AUTÓBUSZSOFŐRÖKET
Követelmények:

– D kategóriás hajtási jogosítvány
– attesztát 
– legkevesebb két év tapasztalat a szakmában (személyszállítás)

Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhelyűeknek
– egyéb előnyök

A kérvény önéletrajzzal, a hajtási jogosítvány és a szakmai tanú-
sítvány (attesztát) másolatával a cég Marosvásárhely, Béga utca 2.
szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig
10–15 óra között. Tel. 0265/269-077 vagy 0733-090-691.

A közszállítási vállalat alkalmaz 

AUTÓMÉRNÖKÖT
Követelmények:

– felsőfokú végzettség licencdiplomával – gépészmérnöki szak-
irány, szállítás, közúti járművek szak

– tapasztalat a szakmában nem szükséges
Amit ajánlunk:

– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek

A kérvény önéletrajzzal, a végzettséget igazoló iratok másolatával,
esetleg ajánlásokkal a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti
székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra
között. 
A társulás fenntartja a jogot, hogy tesztelje a jelentkezők hozzáér-
tését. Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es
telefonszámon.

A közszállítási társulás vezetősége


