
Kódolt győzelem
Talán még a legelfogultabb ellenzéki sem hitt a

lelke mélyén abban, hogy most legyőzhetik Orbán
Viktor csapatát. Némelyek a nagyarányú részvétel
láttán már vérmes reményeket tápláltak ugyan, de
a csoda nem jött el. A szakértők még sokáig fogják
hályogkovács módra boncolgatni a miértet, de va-
lószínűleg ők sem fognak más következtetésre jutni,
mint a külföldi elemzők immár közhelyszámba menő
megállapításai. Miközben azzal vádolják a Fideszt,
hogy szinte kizárólag a migráció témája köré fonta
választási kampányát, és markáns unióellenes reto-
rikájával fontos zászlóvivőjévé vált az EU-ban a
szuverenitáspártiaknak, kénytelenek elismerni, hogy
a választás szabad volt. Tehát a győzelem legitim. A
már szinte biztos kétharmad pedig arra jogosítja fel
a törvényhozókat, hogy sarkalatos módosításokkal
szabják át a jogállami keretet. Ezzel lehet élni és
visszaélni. De az a tény, hogy európai összehason-
lításban szinte egyedülálló módon szerezte meg –
biztos többséggel egymás után harmadik alkalom-
mal – a hatalmat, azt is jelenti, hogy három évtized
után sem életképes a nyugati típusú demokrácia mi-
felénk. Még a „legvidámabb barakkban” sem. 

Országgyűlési választás Magyarországon 

Sorsdöntő voksok 

„Győztünk!” – ezzel kezdte Orbán Viktor
beszédét vasárnap éjjel a kormánypár-
tok budapesti eredményváró központja,
a Bálna előtt. Indulatokkal és érzelmek-
kel túlfűtött kampányidőszak után nem
csoda, hogy sorsdöntő győzelemről be-
szélt. Az ellenzék szereplése alulmúlt
minden várakozást. Lapzártakor már
szinte biztos, hogy a határon túliak sza-
vazata nélkül is kétharmada lesz a Fi-
desz–KDNP szövetségnek. 

Nem várt arányú részvétel
A Nemzeti Választási Iroda utolsó közölt

adatai szerint a választásra jogosultak 68,13
százaléka, 5.365.511 ember járult az urnákhoz
a vasárnapi országgyűlési képviselő-választá-
son 18.30 óráig. Budapesten a szavazók 72,75
százaléka, 990.587 választópolgár adta le sza-
vazatát eddig az időpontig. Az átszavazásra ki-
jelölt helyeken urnazárás után még órákig óriási
tömeg várakozott a szavazóhelyiségek előtt. 

A magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgárok Magyarország külképviseletein
(nagykövetségein és konzulátusain) szavazhat-

tak. Összesen 58.310-en vetették fel magukat a
külképviseleti névjegyzékbe, közülük 51.854-
en el is mentek szavazni, vagyis 88,9 százalékos
volt a részvétel a külképviseleteken. A legtöbb
választópolgár Londonban szerepelt a névjegy-
zékben, 9.707-en, közülük 8.248-an el is men-
tek szavazni, vagyis a londoni részvétel 85
százalékos volt. Szintén nagyon sok választó-
polgár jelentkezett Münchenben és Stuttgart-
ban, Hágában pedig 95 százalékos volt a
részvétel.

Vasárnap két 
keréken
Április 15-én, vasárnap délelőtt 11 órá-
tól 16 óráig újra a bicikliseké Marosvá-
sárhely főtere. A Marosszéki
Közösségi Alapítvány és a Pro Biciclo
Urbo szervezésében évente kétszer
megrendezésre kerülő Critical Mass,
azaz Kritikus tömeg célja népszerűsí-
teni a kerékpározást, illetve felhívni a
figyelmet a biciklisávok fontosságára. 
____________2.
Saját kézbe veszik
a vízszolgáltatást
Az elmúlt időszakban tapasztalt, az
ivóvíz minőségét illető rengeteg kelle-
metlenség kizárása és a szolgáltató
véglegesítése érdekében az erdő-
szentgyörgyi önkormányzat saját
kézbe veszi az ivóvízellátást a telepü-
lésen. A helyi tanács jóváhagyta a
saját közszolgáltatás megalakítását.
____________4.
Tavasz 
a Stúdiókban
Közzétette áprilisi műsorrendjét a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stú-
dió Színháza. Eszerint idén a tavasz
második hónapjában az alább felsorolt
előadásokat láthatja az érdeklődő kö-
zönség.
____________5.
A sikeres pályázás
ára
Másfél év alatt kilencmillió euró 
összértékű beruházásokra pályázott
sikeresen a Kis-Küküllő menti Ádámos
község önkormányzata. Ez az összeg
az önkormányzat hét-nyolc évi össz-
költségvetését jelenti, így felmérhető,
hogy ekkora összeget hány évtized
alatt lehetett volna kigazdálkodni, vagy
esetleg épp elképzelhetetlen. 
____________6.(Folytatás a 3. oldalon)
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Április 15-én, vasárnap délelőtt
11 órától 16 óráig újra a bicikli-
seké Marosvásárhely főtere. A
Marosszéki Közösségi Alapít-
vány és a Pro Biciclo Urbo szer-
vezésében évente kétszer
megrendezésre kerülő Critical
Mass, azaz Kritikus tömeg célja
népszerűsíteni a kerékpározást,
illetve felhívni a figyelmet a bi-
ciklisávok fontosságára. 

A rendezvénynek rendszerint ado-
mánygyűjtő jellege is van. A Tekerj
egy jó célért! jelmondatú akció ezúttal
kettős célt szolgál, a begyűlt összegből
a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum
számára vásárolnának bicikliket és vé-
dőfelszerelést, illetve beszereznének
egy, a kerékpáros forgalmat mérő esz-
közt. A két kezdeményezést a biciklis
körökben jól ismert, többállomásos,
pecsétgyűjtő játék nevezési díját befi-
zetve lehet támogatni. Az iratkozás és
a kezdőcsomagok átadása déli 12 órá-
tól 14.30-ig zajlik, a város több öveze-

tét átfogó játék 12.30-kor kezdődik és
15 órakor zárul. A résztvevők tombo-
lahúzáson vesznek részt, a nyeremé-
nyeket 15.30-kor sorsolják ki.

Ezzel egy időben a kisebb bringá-
soknak is bőven akad tennivalójuk a
főtéren. Délelőtt 11 órakor kezdődik a
3–14 éves gyermekeknek szóló Kreak-
tivitás a forgalomban nevű program,
amelynek résztvevői egy menetleveles
játékon vehetnek részt, izgalmas fel-
adatokat megoldva pecséteket gyűjt-
hetnek, és közben a biztonságos
közlekedéssel kapcsolatos ismeretei-
ket is gazdagíthatják. 14 órakor indul
a gyermekek biciklis felvonulása, a Ju-
nior Critical Mass. Miután minden
résztvevő megkerülte járgányával a
Rózsák terét, 14.15-kor kisorsolják a
gyermektombola nyerteseit. A sorsje-
gyek eladásából begyűlt összegből a
szervezők tíz futóbiciklivel és védőfel-
szereléssel látnak el három óvodát.

A 14 év fölötti bringások hagyomá-
nyos felvonulása 16 órakor kezdődik,
a rajt előtt a résztvevők jelképesen ma-
gasba emelik járgányaikat. A biciklis
tömeg a megszokott útvonalon halad a

Győzelem tértől a Maros-parti Sörpa-
tikáig.
Bringások reggelije

A vasárnapi megmozdulásra már a
hét elején ráhangolódhatnak a kerék-
párosok. Mától péntekig minden reg-
gel 7 és 9 óra között kávé és friss
péksütemény várja a két keréken mun-
kába indulókat a város különböző
pontjain: ma a Ştefan cel Mare és az
1918. December 1. út, szerdán a Mă-
răşeşti és a Köztársaság tér, csütörtö-
kön a Dózsa György utca és az 1848
út, pénteken a Mátyás király tér és az
Aranykakas közötti útkereszteződés-
nél. 

Gál Sándortól, a Marosszéki Kö-
zösségi Alapítvány illetékesétől meg-
tudtuk, hogy a múlt héten egy
biciklisforgalmat mérő felszerelést he-
lyeztek el a Tudor Vladimirescu és a
Budai Nagy Antal utca találkozásánál.
A Marosszéki Közösségi Alapítvány
kölcsönkapta az eszközt, amely április
16-áig, hétfőig számolja az elhaladó
kerékpárosokat.

Mesejátékok az Arielben
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
ma 18 órakor újra a 4 éven aluli gyermekeknek szóló Ál-
latkert című előadást játsszák. Az Ariel Stúdióban látható
produkcióra korlátozottak a helyek, ezért előzetesen he-
lyet kell foglalni a 0740-566-454-es telefonszámon,
amely 9–13 óra között hívható. Április 12-én, csütörtö-
kön és 13-án, pénteken délelőtt 9.30-kor és 11 órakor a
Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz című mesejátékra várják
a gyermekeket.

Hungarikumok – könyvbemutató 
a Bernády Házban

A tavalyi, nagy érdeklődéssel fogadott Magyar feltalálók
című könyv sikerén felbuzdulva Szilágyi Szabolcs egy
újabb könyvével jelentkezik. A Hungarikumok című
könyv is, mint az előző, igényes, esztétikus kiadványban
mutat be 67 hivatalosan bejegyzett hungarikumot. A
könyv három nyelven – magyar, német, angol – írja le
röviden a hungarikumokat, egy-egy színes képpel il-
lusztrálva. A bemutatóra ma 18 órakor kerül sor a Ber-
nády Házban.

Fényhajlítás
Ma 17 órakor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen
(Köteles Sámuel utca 6. szám) mutatják be Kiss Zsu-
zsánna marosvásárhelyi születésű, jelenleg Budapesten
élő irodalomtörténész, egyetemi oktató, műfordító legú-
jabb fordításkötetét. A Fényhajlítás című kötetben Kiss
Zsuzsánna Nichita Stănescu 95 versét tolmácsolja a
magyar olvasóknak. A könyvet a bukaresti Román Kul-
turális Intézet támogatásával a budapesti Napkút Kiadó

adta ki a 2017-es könyvhétre. A bemutatón Mihály
Emőke szerkesztő, irodalomtörténész beszélget a fordí-
tóval. Felvételről megszólal az 1983-ban elhunyt költő,
Pál Zoltán és Tóth Zsófia színésznövendékek pedig ro-
mánul és magyarul olvasnak fel verseiből.

Pötty és a többiek!
A Tamacisza Kulturális Egyesület égisze alatt működő
Kamaszok ifjúsági színtársulat április 11-én, szerdán
18.30-kor a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájában
bemutatja Pötty és a többiek! című, hat kamaszszínházi
képből felépülő produkcióját Kozsik József rendezésé-
ben. A belépés díjtalan. Április 13–15. között a színtár-
sulat részt vesz a magyarországi Hajdúnánáson
tartandó Weöres Sándor országos gyermekszínjátszó
fesztiválon. 

Mozart-est a Kultúrpalotában
Április 12-én, csütörtökön 19 órakor Mozart-est címmel
szimfonikus hangversenyre kerül sor a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Constantin Gri-
gore, hegedűn játszik Lokodi Károly, Béres Melinda. Mű-
soron: Mozart-művek. A koncertre a 25-ös számú
bérletek érvényesek.

Könyvbemutató 
Dicsőszentmártonban

Kolozsvári József Egy álmot kergettem című életrajzi kö-
tetét mutatják be a dicsőszentmártoni Magyar Házban
április 12-én, csütörtökön 17 órától. A könyv a Juventus
Kiadónál jelent meg. A találkozót Szakács Márta tanárnő
vezeti, közreműködnek Csíki Erzsébet Gyöngyi magyar
szakos tanárnő szavalói és Doszlop Lídia Naomi. A
szerző dedikálja könyvét.

Ma ZSOLT, holnap LEÓ, 
SZANISZLÓ napja.
ZSOLT: régi magyar személynév, a
Solt alakváltozata. 
LEÓ: az eredetileg Leonnak becé-
zett összes görög névből önállósult
a rómaiaknál. Jelentése: oroszlán.
SZANISZLÓ: szláv eredetű, jelen-
tése állandó dicsőség. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. április 5.

1 EUR 4,6615
1 USD 3,7965

100 HUF 1,4976
1 g ARANY 161,9907

Holnaptól iskola
Holnap véget ér az iskolások és óvodások tavaszi vakáci-
ója, folytatódik a 2017–18-as tanév második féléve. A nyári
vakáció június 16-án kezdődik. A végzős évfolyamok szá-
mára ezúttal is hamarabb ér véget a tanév, a tizenkettedi-
kesek május 25-én, a nyolcadikosok június 8-án
búcsúznak iskolájuktól. Azon tanintézetekben, ahol még
nem szervezték meg az Iskola másként alternatív tanítási
hetet, erre május 31-ig kell sort keríteni.

Versdélután Marosszentgyörgyön
A Vár-lak baráti köre versolvasó délutánt tart április 11-én,
szerdán 18 órai kezdettel a marosszentgyörgyi római ka-
tolikus egyház hittantermében. Közreműködnek: Kilyén
Ilka, Csíki Hajnal, Bodoczi Erzsébet, Kárp György, Székely
Szabó Zoltán, Moldován Irén, Pataki Ágnes és Doszlop
Lídia. A rendezvény házigazdái: Kedei Zoltán és Baricz
Lajos.

Téli olimpiai élménybeszámoló
Április 11-én, szerdán 18 órakor a Marosvásárhelyi Rádió
3-as stúdiójában Kádár Zoltán és Szép Zoltán, a rádió
munkatársai kötetlen élménybeszámolót tartanak a dél-ko-
reai Pjongcsangban megrendezett 23. téli olimpiai játékok-
ról. A rádiósok február 9. és 25. között naponta a
helyszínről tájékoztatták a hallgatókat a rangos sportren-
dezvényről. A találkozón a kulisszatitkokról és a nézőtéren,
valamint az olimpiai helyszíneken a lelátókon kívül szerzett
élményekről is beszámolnak a fényképek és kisfilmek ve-
títésével tarkított beszélgetésen. A belépés díjtalan.

De szeretnék gazdag lenni!
A magyar költészet napján De szeretnék gazdag lenni!
Vers, ami belefér címmel verses szórakozásra és elmél-
kedésre várja közönségét a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulata a Kisterembe. Az össze-
állításban a magyar irodalom klasszikus és kortárs alkotó-
itól hangzanak el költemények. A verseket a műsorvezetői
szerepet is betöltő Gáspárik Attila válogatta, szerkesztette.
A bemutatóra április 11-én, szerda délelőtt 11 és 19.30 órá-
tól kerül sor. Az előadás ugyanezekben az időpontokban
április 12-én, csütörtökön és 13-án, pénteken is megtekint-
hető. Jegyek egységes 10 lejes áron kaphatók, a szerdai
előadásokra a Bernády György-mecénásbérletek is érvé-
nyesek.

Jogi tanácsadás
Április 11-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Mol-
nár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák ma-
gukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot.

Pisztolyos rendbontó
A Maros megyei rendőrök vasárnap Segesváron 24 órára
őrizetbe vettek egy 42 éves nőt, aki egy szórakozóhely
előtt egy Airsoft Gun típusú, hat milliméteres műanyag lö-
vedékes pisztollyal lövöldözött. A nő két személyre és egy
gépkocsira lőtt, testi sértést, anyagi kárt nem okozott. A
rendőrök rendbontásért vették őrizetbe. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

10., kedd
A Nap kel 

6 óra 45 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 2 perckor. 
Az év 100. napja, 

hátravan 265 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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Megyei hírek

Újra jön a biciklis tömeg
Vasárnap két keréken
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Magyarország saját utat választott 
A magas részvétel minden kétsé-

get kizárva a jelenlegi kormányerő
győzelmét legitimálja, annak elle-
nére, hogy sokan antidemokratikus-
nak tartják a választási rendszert és
a jelentősen torzult médiaszerkeze-
tet. Magyarország nagy győzelmet
aratott, „sorsdöntő győzelmet arat-
tunk” – jelentette ki Orbán Viktor
miniszterelnök a győzelmét hozó
parlamenti választás után. Magyar-
ország még nem tart ott, ahol sze-
retnék, de már elindult a saját maga
választotta útján. „Együtt fogunk
ezen az úton végigmenni” – ígérte
a kormányfő.

A miniszterelnök külön köszöne-
tet mondott a külhoni magyarok-
nak, akik „segítettek megvédeni az
anyaországot”, valamint Jaroslaw
Kaczynskinek, a lengyel kor-
mányzó Jog és Igazságosság (PiS)
párt elnökének és Mateusz Morawi-
ecki lengyel kormányfőnek is a tá-
mogatásért.

„Mindent köszönök, Soli Deo
gloria” – zárta szavait Orbán Viktor,
majd a Fidesz és a KDNP vezető
politikusai a Bálna előtt összegyűlt
emberekkel elénekelték a Kossuth-

nótát, ezt követően pedig a Him-
nuszt.

Megosztott ellenzék
Az összefogás, az együttműkö-

dés problémája továbbra is jelen
van az ellenzéki pártok között – ál-
lapította meg Kiszelly Zoltán poli-
tológus a vasárnapi országgyűlési
választás eredményeit értékelve. A
Jobbik nem tudott közelebb kerülni
a Fideszhez, a baloldalon pedig ma-
radt az elmúlt nyolc évben tapasz-
talt megosztottság. Fodor Csaba, a
Nézőpont Intézet elemzője szerint:
a Jobbik nagyon sok nemzeti radi-
kális szavazót veszített, komoly
„dezintegráció” indulhat meg a
pártban. Szerinte Karácsony Ger-
gely szavai arra engedtek következ-
tetni, hogy megindult a
felelőskeresés a baloldalon, míg
Gyurcsány Ferenc „kicsit odaszúrt”
az ellenfeleinek azzal, hogy a DK
teljesítette azt a célkitűzését, hogy
önálló frakciója legyen a parlament-
ben.

Az erdélyi magyarok partnerek
Becslések szerint 180-195 ezer

körüli azoknak az erdélyi magya-
roknak a száma, akik a magyaror-

szági választásra regisztráltak, és le-
adták voksukat. Az elmúlt hetekben
az RMDSZ mintegy 100 ezer erdé-
lyi magyar embernek segített szava-
zata leadásában – ez pedig azt
bizonyítja, a közösség tagjai ezúttal
is megbíztak a szövetségben: a vok-
solók több mint fele tőle kért segít-
séget, rábízta szavazatát. 

A következő négy évben is az a
kormány irányítja Magyarországot,
amely bebizonyította: nemzetpoliti-
kai víziójában, a mindennapi gya-
korlatban is fontos számára az
erdélyi magyarok közössége –
hangsúlyozta a magyarországi vá-
lasztást követően Kelemen Hunor,
az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor gratulált az
Orbán Viktor és Semjén Zsolt által
vezetett Fidesz–KDNP-nek. El-
mondta: a szövetség partnerre lelt a
pártszövetségben, ezt a partnerséget
a következő négyéves parlamenti
ciklusban is tovább szeretné erősí-
teni. 

Az erdélyi magyarok célja meg-
maradni és építkezni magyar közös-

ségként, jólétben. Az RMDSZ ezt
tekinti politikája alappillérének, a
magyar kormány nemzetpolitikája
pedig ehhez járul hozzá. 

A következő időszak kihívása a
Románia és Magyarország kormá-
nyai közötti kapcsolat megerősítése.
Kelemen Hunor szerint a két ország
közötti bizalom konszolidálása el-
engedhetetlen az erdélyi magyar
közösség szempontjából.

Határokon átívelő nemzetegyesítés
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Ma-

gyar Néppárt elnöke közvetlenül a
magyarországi országgyűlési vá-
lasztás lezárulta után nyilatkozott,
Németh Zsolt budafoki eredmény-
váróján. A pártelnök elmondta: a
Néppárt és az EMNT demokrácia-
központok munkatársai, önkéntesei
és tisztségviselői az Erdélyben lea-
dott levélszavazatok közel felét
időben és biztonságos körülmények
között célba juttatták. „Az anyaor-
szági urnazárást követően az első
szó a köszöneté kell legyen: köszö-
net illeti mindazon erdélyi magyar
állampolgárokat, akik éltek szava-
zati jogukkal, s az EMNT-demok-
ráciaközpontok hálózatán
keresztül, valamint a Néppárt ön-
kénteseinek és tisztségviselőinek
segítségével leadták szavazatukat –
hozzájárulva ahhoz, hogy a határo-
kon átívelő nemzetegyesítés való-
sággá váljon. Ugyancsak köszönet
illeti a kolozsvári és csíkszeredai
főkonzulátusok munkatársait, akik
emberfeletti munkát végezve bizto-
sították a szavazás sikeres lefolyá-
sát” – mondta Szilágyi Zsolt. A
Néppárt elnöke hozzátette: az Er-
délyben leadott levélszavazatok
csaknem felét – az előzetes adatok
szerint közel 70 ezer szavazatot –

gyűjtöttek be és juttattak el a kül-
képviseletekre. 

Végleges eredmény szombaton 
Bár vasárnap éjjel 106 szavazó-

kör kivételével mindenhol megálla-
pították az országgyűlési
választáson leadott szavazatok szá-
mát, a választókerületi eredmé-
nyekre még hat napot várni kell a
külképviseleti és az átjelentkezéssel
szavazók szavazatainak „bevárása”
miatt, addig csak előzetes ered-
ményről lehet beszélni. Az országos
listás eredményt április 27-ig kell
megállapítania a Nemzeti Válasz-
tási Bizottságnak (NVB).

A szavazókörök vasárnap esti be-
zárása után a 10.285 szavazókör
többségében összeszámolták a sza-
vazatokat. Mind a 106 egyéni vá-
lasztókerületben van egy
szavazókör, amelyben nem számol-
ják össze a voksokat. Ezek azok,
amelyeket korábban kijelöltek a
külképviseleti és az átjelentkezéssel
szavazók voksainak összeszámlálá-
sára. Ezekben a szavazókörökben a
voksolás lezárultakor beragasztot-
ták az urnák nyílását, azokat a helyi
választási irodába szállítják és biz-
tonságos helyen őrzik. Ezeket az ur-
nákat csak azt követően lehet
felbontani és a bennük lévő vokso-
kat megszámlálni, ha megérkeztek
a választókerületbe a külképvisele-
teken és az átjelentkezéssel leadott
szavazatok.

Az országgyűlési választáson két
szinten történik az eredmények meg-
állapítása: az egyéni választókerüle-
tekben mandátumhoz jutott
képviselők körét a 106 egyéni válasz-
tókerületi választási bizottság állapítja
meg, az országos listáról mandátum-
hoz jutottakat pedig az NVB.
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A politikai kultúra a mélypontra süllyedt, állítják a szkeptikusok. De
az is meglehet, hogy az üzenet megfogalmazásával van a baj. Mert
például a kettős állampolgársághoz jutott Kárpát-medencei magyarok
a becslések szerint 94 százalékban szavaztak a Fideszre. Mert ez a
kormány partnernek tekintette, emberszámba vette őket, és olyan kö-
vetkezetes támogatási politikája volt, amely a szülőföldön maradást
anyagilag is támogatta. Ezért természetes, hogy az itt szavazójogot
nyert külhoni magyarok viszonozták a kézzelfogható partnerséget. Az
RMDSZ szinte minden tisztségviselője önkéntesen kampányolt még az
utolsó órákban is. Volt olyan polgármester, nem is egy, aki segített a
levélszavazatok összegyűjtésében, mert viszonozni akart valamit. Van-
nak olyanok, akik a szövetség jelenlegi vezetőinek felróják az egyenlő
távolságtartás hiányát. Elviekben ez jól is hangzik, de mit lehet kezdeni
például a gyurcsányi, minket kirekesztő kinyilatkoztatásokkal? Miköz-
ben a magyar kormány a kezdetektől támogatta az őshonos nemzeti
kisebbségek jogvédelmét szolgáló kezdeményezést, a Minority Safe-
Packet. Ennek köszönhetően is sikerült a múlt hét elejére összegyűjteni
az 1,2 millió aláírást. A példa nélküli mozgósítás összmagyar siker,
azon túl, hogy az RMDSZ dolgozott meg leginkább érte. 

Kódolt győzelem
(Folytatás az 1. oldalról)

 

Sorsdöntő voksok

Számos jelentős külföldi napilap számolt be
hétfőre virradóra az Orbán Viktor vezette Fi-
desz nagyarányú választási győzelméről.
(MTI-lapszemle)

A Neue Zürcher Zeitung (NZZ) című svájci napilap
egyebek között rámutatott, hogy bár minden ellenzéki
erő Orbán megdöntését tűzte ki célul, a baloldal és a
jobboldali szélsőséges Jobbik párt közötti együttmű-
ködés csődöt mondott. A lakosság jelentékeny részé-
nek kormánnyal szembeni elégedetlensége – ahogy
azt a közvélemény-kutatók utóbb újra és újra megál-
lapították – rekordmagas választási részvételben nyil-
vánult meg. A svájci lap kitért arra, hogy a választás
olyan kampányt zárt le, amely a politikai kultúra
mélypontjának tekinthető Magyarországon a rend-
szerváltás óta. A Fidesznek sikerült a választási kam-
pányát szinte kizárólagosan a migráció témája köré
fonni, eközben Orbán a keresztény Magyarország
megmentőjeként tüntette föl magát, aki győzelmével
szétzúzza az ellenzéket – olvasható a lapban.

A kormányellenes erőket Orbán a Soros György
által irányított külföldi összeesküvőkként kezelte, s
ezzel az érveléssel megtagadta, hogy akár csak egyet-
len vitát is folytasson ellenfeleivel, miközben pártja
nem terjesztett elő választási programot.

Független szakértők úgy vélik – írta a konzervatív
NZZ –, hogy a magyarországi választás szabad, de
nem tisztességes volt. „Az EBESZ megfigyelői már
négy évvel ezelőtt is erre a megállapításra jutottak,
de az utolsó törvényhozási ciklusban a helyzet csak
tovább éleződött. Túl azon, hogy a választási törvény
döntően a Fidesznek kedvez, a tömegtájékoztatási
eszközök kevés kivétellel Orbán bizalmasainak a ke-
zében vannak” – olvasható a svájci lapban.

A Politico brüsszeli hírportál megállapította, hogy
Orbán eleve erős helyzetből indult neki a választá-
soknak, a mostani földcsuszamlásszerű diadal mégis
meglepetésként érte az ellenzéket. A „korrupciós bot-
rányok” sorozata, magas rangú kormányzati tisztség-
viselők állítólagos bűnei felvetették a kérdést, hogy

a konzervatív szavazók és a bizonytalan magyarok az
ellenzék felé fordulnak-e. Történelmi méreteket ért el
a részvétel, s ez az elején táplálta az ellenzék remé-
nyeit.

A Corriere della Sera olasz napilap internetes ol-
dalán ugyancsak emlékeztet arra, hogy a rendkívül
nagyarányú részvétel az urnáknál bizonytalanná tette
a szavazás kimenetelét. A lap utal arra, hogy a kam-
pányban elkeseredett küzdelem folyt, melynek során
Orbán a nemzet védelmezőjeként, illetve a keresztény
és nyugati kultúra bajnokaként lépett fel, aki szem-
beszáll az afrikai és a közel-keleti iszlám invázióval.
Erre tette fel a tétet, s ez bejött neki – írja tudósításá-
ban az újság.

Az ugyancsak olasz La Repubblica úgy fogalmaz:
„Orbánnak tehát még egyszer sikerült”, egymás utáni
harmadik mandátumot is nyert, így folytathatja ke-
mény politikáját, amely elutasítja a bevándorlást,
akárcsak az Európai Unió „állítólagos diktátumait”,
noha Budapest is jelentős segítséget kap az EU-tól a
kohéziós alapokon keresztül. A magyar vezető sikere
fontos a szuverenisták számára mindenütt az EU-ban
– fűzi hozzá a lap.

Úgy tűnik, meggyőzőnek bizonyult Orbán kampá-
nya, amely a migránsok elutasításán alapult, akárcsak
azon, hogy minden ellenzékit Soros ügynökének bé-
lyegzett. „Orbán alatt Magyarország az EU-n belül a
legerőteljesebb gazdasági növekedésen ment és megy
keresztül, bőséges magas technológiájú ipari beruhá-
zásokat könyvelhet el magának, alacsony a munka-
nélküliség” – olvasható a La Repubblica
tudósításában.

Az El País című spanyol napilap arról ír, hogy
Orbán Viktor, az egykori diákvezér, aki a magyar
kommunista diktatúra ellen harcolt, az a politikus, aki
egy időben a kelet-európai újdonsült demokráciák
nagy reménysége volt, s aki ugyanakkor az EU egyik
legkonzervatívabb személyévé alakult át, elsöprő
győzelmet aratott.

Külföldi sajtó a választásról

(Folytatás az 1. oldalról)



Október 4-én, az állatok világ-
napján kapott keresztneve(ke)t a
marosvásárhelyi állatkert legkisebb
ormányos medvéje. A különleges
eseményen részt vevő gyermekek
szavazatai alapján a kis koati Capo-
iera Iguazu lett. (Mindkét név dél-
amerikai származására utal, előbbi
brazil harcos táncot és erdős terüle-
tet is jelent, utóbbi az Argentína és
Brazília határán levő vízesés neve). 

A „keresztszülőket” szombaton
délelőtt vidám tavaszi nagytakarí-
tásra várták vissza az ormányos
medvék otthonához. A meghívás-
nak szinte mindenki eleget tett, és
két órán át lelkes csapat ügyeske-
dett a kifutóban és környékén. Eza-
latt a koaticsalád – a kölyök és
szülei – téli rezidenciáján várta,
hogy több hónap után újra birtokba
vehesse a kinti lakosztályt. 

Halmágyi Ildikó, az állatkert pe-
dagógiai programokat vezető mun-
katársa a tőle megszokott kedves
közvetlenséggel ismertette a „hadi-
tervet”, majd el is kezdődhetett a ki-
futó régi „bútorzatának” kihordása.
Az elmúlt hónapok időjárásának
nyomait magukon viselő díszlete-
ket, korhadt farönköket, törmeléket

kellett először eltüntetni. A lányok
tavalyi faleveleket sepertek össze, a
fiúk nagy élvezettel lapátoltak ho-
mokot a talicskába, amit aztán egy
felnőtt segítő szállított a majomház
melletti területtől a koatikifutóig. A
gumikerekekbe szorgos kezek friss
szalmát tömtek, közben a nádfal is
a helyére került, a kis medencéből
pedig eltűnt a felgyülemlett esővíz.
Az utolsó mozzanat a színes tájé-
koztató táblák kifüggesztése és a
munkaeszközök kihordása volt. 

A legfontosabb szempont az volt,
hogy a kis család élettere biztonsá-
gos legyen, ezért kellett kimerni a
medence vizét, és fokozottan fi-
gyelni arra, hogy véletlenül se ma-
radjon szúró, vágó eszköz a
kifutóban. A játékos rendezkedés
során különböző aljzattípusokat
hordtak be a kis segítők a koatik-
hoz, a homok és szalma mellett a ta-
vasz ajándékaiból, friss ágakból,
levelekből is bőven került nyári re-
zidenciájukra. A nagytakarítás vé-
geztével a lakók is megérkezhettek.
Ormányosék izgatottan vették bir-
tokukba megszépült otthonukat, 
leginkább talán a legkisebb család-
tag örült, amelynek – mint azt Hal-
mágyi Ildikótól megtudtuk – április
15-én, vasárnap ünneplik első szü-
letésnapját.

Az elmúlt időszakban tapasz-
talt, az ivóvíz minőségét il-
lető rengeteg kellemetlenség
kizárása és a szolgáltató vég-
legesítése érdekében az er-
dőszentgyörgyi önkor-
mányzat saját kézbe veszi az
ivóvízellátást a településen.
A helyi tanács jóváhagyta a
saját közszolgáltatás meg-
alakítását.

Az ivóvízhálózat kiépítése közel
tíz éve kezdődött el, de az állami
pénzek átutalásában tapasztalt
fennakadások miatt lassan haladt a
beruházás, amely 2013 után végül
felgyorsult, és három év alatt be is
fejeződött. A nagy összegű befek-
tetés ellenére azt kellett tapasztal-
niuk, hogy a várt minőségi
szolgáltatás helyett az új hálózat-
ban a víz minősége még olyan sem
volt, mint régen. Ennek több oka is
van. 2013-ban a városban elkezd-
ték 14 utca teljes felújítását, de
szinte mindennaposak voltak a
csőtörések a régi vezetékrendszer-
ben. Hogy az állandó meghibáso-
dás miatt ne kelljen a leaszfaltozott

utcákat felvágni, megegyeztek a
kivitelezővel, hogy a régi kutakban
lévő vizet beleengedik az új rend-
szerbe. A kutak hordaléka viszont
lerakódott az új vezetékekben, s
amikor az új kutak vizét beenged-
ték tavaly a rendszerbe, a maga-
sabb klórtartalmú víz elkezdte
megbontani a lerakódásokat, így
sokszor ihatatlan víz jutott el a fo-
gyasztókhoz – magyarázta a hely-
zet előzményeit Csibi Attila Zoltán
polgármester. 

A vízszolgáltató cég, a Szovátai
Közművek megpróbálta orvosolni
a problémákat, de kevés sikerrel
járt. Közben az is kiderült, hogy a
2009-ben elkészített hidrológiai ta-
nulmányban szereplő vízminőségi
adatok – amelyek alapján megter-
vezték a víztisztítást – időközben
megváltoztak, és a megfelelő víz-
minőség elérése érdekében be kell
iktatni egy tisztítási előfolyamatot
is, amely kivonja a rendszerből a
magas vas- és mangántartalmat.
Ezen a helyzeten szeretne változ-
tatni az önkormányzat azzal, hogy
saját kézbe veszi a szolgáltatást és
megpróbálja nagyon rövid időn
belül megoldani a problémákat.

Egyelőre marad az ár
A városvezető tudatában van

annak, hogy nehéz időszak elé
néznek, ezért a lakosság türelmét
is kéri, mert szeretnék végérvénye-
sen ihatóvá tenni a vizet. Míg egy
külsős szolgáltató cég elsődleges
célja a profit, addig a város célja a
minőségi szolgáltatás és a lakosság
jobb és olcsóbb ellátása ivóvízzel.
Megkeresésünkre az elöljáró el-
mondta: a rendszer automatizálva
van, és egy céggel van szerződé-
sük a felügyeletre, követésre.
Ugyanakkor most betanulási fázis-
ban vannak, néhány munkatársat
az önkormányzat átirányított ide-
iglenesen a vízszolgáltatáshoz,
amíg eldöntik, hogyan biztosítják
a szükséges személyzetet az ön-
kormányzat hatáskörében álló új
közszolgáltatóhoz. Jelenleg 3,67
lej a víz köbméterenkénti ára,
egyelőre ezen nem szeretnének
módosítani, de ha idővel nem lesz
fenntartható, akkor kénytelenek
lesznek emelni. A vizet saját kutak-
ból biztosítja a város.
Nyárádszeredában is hasonló 
a helyzet

Néhány napja egyes nyárádsze-
redai háztartásokban is zavaros,
ihatatlan ivóvíz folyt a vezetéke-
ken, ez a két ifjúsági tömbházat
érintette. A városházán megtudtuk:
a szennyeződést az okozta, hogy a
munkások nem tisztították meg
kellő időben a szűrőket, így iszap
rakódott le a víztartályokba, és a
zavaros víz bekerült a vezetékekbe
is. A két tömbháznál a vízpumpá-
kat átkapcsolták a saját kutakra,
így a vízszolgáltatás nem akado-
zott, közben megtették a szükséges
intézkedéseket, hogy napokon
belül megtisztítsák a rendszert.
Tóth Sándor polgármester gondja
a szentgyörgyi kollegájához ha-
sonló: hamarosan dönteniük kell,
hogy külső cégre bízzák a rendszer
működtetését, ami az árak megkét-
szereződéséhez is vezethet, vagy
saját közszolgáltatót hoznak létre,
hogy minél alacsonyabb áron jut-
hasson a lakosság ivóvízhez a jö-
vőben. Márpedig ez a lakosságtól
kapott feladat, és ez lenne a cél is
– tette hozzá az elöljáró.

Múlt hét csütörtökén a Maros
Megyei Horea Vészhelyzeti
Felügyelőség huszonegy in-
tézmény részvételével egy
esetleges nagyobb intenzi-
tású földrengésre készülve
gyakorlatsorozatot hajtott
végre Marosvásárhelyen. A
negyedévente sorra kerülő
életmentő gyakorlatok hely-
színe ezúttal az Azomureş 
vegyipari kombinát tulaj-
donában lévő, üzemképtelen
fotópapírgyár volt.

Az Egyesülés negyed lakosságát
rémülettel töltötte el az egymást kö-
vető szirénázó tűzoltó-, rendőr- és
mentőautók felvonulása. A forgató-
könyv szerint a Richter-skálán 7,2
fokos erősségű földrengés epicent-
ruma Fogaras övezetében volt. Az
akcióterv szerint a készenléti fel-
ügyelőség azonnali bevetésre in-
dult, és mozgósították az
életmentésre szakosodott megyei
egységeket is. Az áldozatok számát
hozzávetőleg harmincra becsülték.

A fényérzékeny papírt gyártó egy-
kori üzemben többen is bennreked-
tek, és fennállt a veszély, hogy az
épület tartószerkezetei leszakadnak.
Az utórezgések nyomán megsérült
a műszaki berendezés, tűz ütött ki a
főraktárban, és a gyúlékony vegyi
anyagok túlhevülése miatt gyorsan
kezdett terjedni. A marosvásárhelyi
tűzoltóságot 13 órakor riasztották,
és mivel a megyéből nem érkezett
ehhez mérhető vészjelzés, a maros-
vásárhelyi mellett a szászrégeni, se-
gesvári, dicsőszentmártoni és

sármási alakulatoktól is irányítottak
mentőosztagokat a fotógyárhoz.
Ezzel párhuzamosan riasztották a
katasztrófahelyzetekben mozgósí-
tandó intézményeket és a megyei
katasztrófavédelmi bizottságot.

A földrengés okozta katasztrófa-
helyzet színlelésének gyakorlati
célja a helyi és megyei alegységek
reakcióidejének az ellenőrzése, a
vészhelyzetek esetén alkalmazott
sürgősségi beavatkozások haté-
konysága, a mentési akciók leve-
zénylésének módja, valamint egy

esetleges földrengés utóha-
tásainak mérséklése vagy
elhárítása. A gyakorlat során
mindenekelőtt a részt vevő
mentőegységek és intézmé-
nyek összehangolt mentési
akcióinak eredményességét,
a riasztást követő reakció-
időt ellenőrizték, de a kom-
munikációs hálózati
kapcsolattartást, a döntésho-
zók kommunikációs készsé-
gét, az utasítások
továbbítását, valamint a
közműszolgáltatókkal való
hatékony együttműködést is
gyakorolták.

A negyedévente külön-
böző témákban megrende-
zett idei első gyakorlati
bevetésen huszonegy intéz-
mény vett részt. A készen-
léti felügyelőség mellett
többek között a mentőszol-
gálatok, a prefektusi hivatal,
a helyi önkormányzat, a he-
gyimentők, környezetvé-
delmi őrség és felügyelőség,
az építkezési felügyelőség,
a megyei és helyi rendőrség,
a csendőrség, a vöröske-
reszt, a víz-, gáz-, áramszol-
gáltató hibaelhárító csapatai
is jelen voltak a bevetésen.Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Összehangolt mentési akció 
„Katasztrófahelyzet” a fotópapírgyárban

Gligor Róbert László

Szer Pálosy Piroska

Megszépült a koatik kifutója
Keresztszülők szorgoskodtak

Kisvárosi ivóvízgondok
Saját kézbe veszik a vízszolgáltatást

Szeredában az ifjúsági tömbházlakásokban kellett a kutakra kapcsolni a pumpákat 
Fotó: Gligor Róbert László



Zenei pályafutása ötven évvel ezelőtt egy
Bob Dylan-dalszövegfordítás hatására indult,
Hobo (Földes László) mégis csak most készí-
tett először lemezt az amerikai művész szá-
maiból. 

„Számos előadónak szenteltem teljes esteket, leme-
zeket az elmúlt évtizedekben, Dylannek nem. Ennek
elsősorban az volt az oka, hogy azok az emberek,
akikkel együtt játszottam, még a Rolling Stonest és a
Doorst sem tartották igazán nagyra. Tőlem elfogadták,
de nem rajongtak érte. A hazai zenészek lenézik Bob
Dylant mint énekest, és azt kell mondanom, hogy Ma-
gyarországon nincs a dalainak közönsége” – mondta
Hobo az MTI-nek adott interjúban.

Kifejtette, hogy a hatvanas évek elején Bob Dylan
volt az első, aki a rockzenében magas minőségű szö-
vegeket írt, az ő útján indult tovább később Jim Mor-
rison, Mick Jagger vagy John Lennon. Hozzáfűzte:
sajnálatos, hogy a Dylan-jelenség valahogy nem volt
jelen a magyarországi zenei társadalomban. Igaz,
Barna Imre számos Dylan-szöveget lefordított, Diny-
nyés József – „Bob Dinnyés” – Ezt nem fújta el a szél
címmel pedig megjelentetett egy kazettát magyarított
Dylan-dalokkal 1992-ben.

A Lassú víz című CD-n tizenöt klasszikus Bob
Dylan-dal Hobo-fordítása szerepel. Közülük kettő

már évtizedekkel ezelőtt megvolt, a Végig az őrtorony
mellett (All Along the Watchtower) című szám Jimi
Hendrix-féle interpretációját játszották a HBB-vel, de
műsoron volt korábban a Mindennek vége, Baby Blue
(It’s All Over Now, Baby Blue) is.

„1968-ban az Új Symposion című újvidéki magyar
nyelvű avantgárd irodalmi újságban olvastam először
magyar fordításban Dylan-dalszöveget, ez volt a De-
solation Row (A pusztítás során). Ennek hatására
kezdtem szövegeket írni, ennek következménye volt
az 1968-ban íródott A Vidám Park éjjeliőre című szö-
vegem, amelyből a Vadászat Orgiája lett 1984-ben” –
idézte fel Hobo.

A lemezen hallható dalok többségének eredetije a
hatvanas években született, a legújabb 1981-es. Mint
Hobo megjegyezte, szerepel az anyagon két önparó-
dia, a Magányos hobó vagyok (I Am A Lonesome
Hobo) és a Csak egy hobó (Only A Hobo). „Próbáltam
egy kicsit ironizálni ezzel, a koncerteken is szoktam
mondani, hogy ezeket nekem írta Dylan”.

Rajta van a CD-n továbbá a Mint egy rolling stone
(Like A Rolling Stone) is. „Barna Imre korábban föl-
dönfutónak fordította a rolling stone-t, ami az én fel-
fogásomban félreérthető, és a magyar köznyelvben a
templom egerét jelenti. Az ő fordításai távol vannak a
rock and rollban sokak által és általam használt nyelv-
től” – mondta Hobo, hozzátéve, hogy szerinte nem ér-
demes lefordítani a kifejezést, amely egy régi
mondásból ered (a gördülő kövön nem nő moha).
Muddy Waters Rollin’ Stone című bluesában is benne
van, ahonnan a Rolling Stones is vette a nevét – tette
hozzá.

Hobo kiemelte: az anyag megszületését legjobb ba-
rátja, Brády Márton inspirálta. Vele és Brády gitárta-
nárával, Kiss Zoltánnal hármasban kezdtek el
magyarított Dylan-számokat játszani, eleinte csak a
maguk szórakoztatására. Ebből nőtt ki egy nagyobb
szabású projekt további három zenésszel.

A GrundRecords gondozásában megjelent lemezen
Hobo mögött Brády Márton (gitár, szájharmonika),
Gál István (dob, ütőhangszerek), Igali Csanád (zon-
gora, orgona), Kiss Zoltán (gitárok, ukulele, producer,
hangszerelő) és Pengő Csaba (nagybőgő, basszusgi-
tár) játszott, Brády azóta kiszállt a Dylan Zenekar el-
nevezésű csapatból. Az albumon közreműködött még
Kutasi Zsolt (steel gitár), Szirtes Edina Mókus (he-
gedű) és Pál Lajos (tangóharmonika).

Bob Dylan kétszer koncertezett Magyarországon,
1991-ben a Kisstadionban, 2003-ban a Sportarénában;
egyiken sem volt sok néző. „Az Arénában ott voltam,
meg láttam egy csomó helyen külföldön, Amerikában
is. Ahogy korosodik, egyre visszafogottabb. Különle-
ges, furcsa ember, aki harminc éve sem köszönte meg
a tapsot a számok végén” – jegyezte meg Hobo.(MTI)

Közzétette áprilisi műsor-
rendjét a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Stúdió
Színháza. Eszerint idén a ta-
vasz második hónapjában az
alább felsorolt előadásokat
láthatja az érdeklődő közön-
ség.

Április 10-én, ma délelőtt 10 és
déli 12 órakor a Pozsgai Zsolt által
színpadra alkalmazott és Sramó
Gábor által rendezett Holle anyó
című gyerekelőadás van műsoron
az egyetem Stúdió 2 nevű, Levél
utcai épületében. A produkció a két
mostohatestvér, Susa és Lina törté-
nete körül forog. Susa egész nap
dolgozik, míg Linát özvegy anyjuk
csak kényezteti. Minden a feje tete-
jére fordul, amikor Susa egy varázs-
latos kúton keresztül Holle anyó
házában találja magát. Pozsgai
Zsolt színpadi változatában a mos-
tohatestvérség szeretet és gyűlölet,
jó és rossz találkozásának helyszí-
névé válik. A két lány viszonya ösz-
szetett fejlődési folyamaton megy
keresztül, melynek következtében
megtanuljuk: ha az élet, amelyet
élünk, nem vezet sehova, érdemes
tennünk azért, hogy változzunk. A
Sramó Gábor által rendezett és dísz-
lettervezett előadás 5 éves kor felett
ajánlott. Bábok: Bódiné Kövecses
Anna. Játsszák: Barkó Judit Réka,
Csortán Erzsébet, Daróczi István,

Magi Krisztina, Nagy Mónika, Pi-
lári Lili, valamint Sánta Yvette.
Osztályvezető tanár: Kozsik Novák
Ildikó. Az előadás időtartama 40
perc. Ugyancsak ma, este 7 órától
az Arany János költeményéből szín-
padra alkalmazott A walesi bárdok
című előadást láthatják ugyanott,
Kozsik Ildikó rendezésében. A pro-
dukciót az Arany János-emlékév
keretében mutatták be tavaly no-
vemberben – az árnyjáték meg-
idézni kívánja a másfél évszázaddal
ezelőtt balladai formába öntött wa-
lesi bárdok szellemét; ugyanakkor
emléket is állít a költőóriás előtt, aki
nem mindennapi fénycsóvaként a
szellem, a pallérozott szó erejével,
napjainkig bevilágítja a szív és lélek
törékeny bugyrait, ahol tanyázik az
öröm és fájdalom – írják az alkotók.
Előadják: Barkó Judit Réka, Csor-
tán Erzsébet, Daróczi István, Mag
Krisztina, Nagy Mónika, Pilári Lili
Eszter. Osztályvezető tanár és ren-
dező: Kozsik Novák Ildikó. 

Április 12-én, csütörtökön 10 és
12 órától ismét a Holle anyót adják
elő az intézmény hallgatói, este 7
órától a Máthé Rozália által rende-
zett Játszmák című produkció van
műsoron. „Fekete-fehér, születés,
lélegzés, tánc, harc, hinta, viszály...
Észrevesszük-e a csapdát, ha az új-
donság izgalmát hozza az éle-
tünkbe? Ha kíváncsiságunk teret ad
neki, a harmóniát könnyen felvált-
hatja a felfordulás?” A II. éves báb-
művész magiszteri osztály

Játszmák című vizsgamunkája
ezekre a kérdésekre keresi a választ,
az anyagok animációja révén a
humor eszközeivel. Szereplők:
Barkó Judit Réka, Daróczi István,
Csortán Erzsébet, Magi Krisztina,
Nagy Mónika, Pilári Lili Eszter.
Mindhárom előadást a Stúdió 2
épületében tekinthetik meg az ér-
deklődők.

Április 17-én, kedden este 7 órá-
tól a Bruno Schulz elbeszélései
alapján írt és Balázs Zoltán által
rendezett Augusztus című produk-
ciót játsszák az egyetem Köteles
Sámuel utcai Stúdió Színházában.
Amint azt a produkció ismertetőjé-
ben olvashatjuk, Bruno Schulz, a
tarka fantazmagóriák, mesék és
szenzációk mestere értéktelen kaca-
tokból építkezik, melyek kulisszái
között az életünk folyik, és ahol az
egyedüli lényeget a maszkok és a
formák állandó váltogatása adja.
Bár Schulz a német expresszionis-
ták, Musil és Kafka szellemi társa,
az egyetemes méretűre dimenzio-
nált rettegés helyett ő inkább saját
gyerekkorából épít házat magának.
A Fahajas Boltok mágikus-realista
szerzője a Monarchia végnapjait
írja meg egy galíciai kisvárosban,
melyben saját apja, Jakub a szolid
kereskedő és filozófus-mágus alak-
jában Józef, a gyermek szemével
láttatja a régi világ letűnését. A
gyermekkor „lenne annak a »zseni-
ális korszaknak«, a »messiási kor-
nak« a megvalósulása, melyet

annyiszor ígértek nekünk az összes
mitológiák”. A mindent elözönlő
káosz agresszivitásával szemben
Józef úgy védekezik, hogy been-
gedi azt házának falai közé, és he-
lyet keres neki a lét tereiben:
„Mekkora naivitás azt gondolni,
hogy az élet ezernyi apróságáért
küzdve alakíthatjuk sorsunkat! Már
csak arra vágyom, hogy elaltassam
a sors éberségét, és minden feltű-
nést kerülve, észrevétlenül jósze-
rencsém oldalához simulva
láthatatlanná váljak...” Az előadást
Balázs Zoltán rendezte, játssza
Dőry Brigitta, Erőss Brigitta, Fe-
kete Róbert, Jáger Simon, Lukács
Ivett Andrea, Mesés Gáspár, Szabó
J. Viktor, Szilágyi Míra, Zsenák
Lilla. Osztályvezető tanár: B. Fülöp
Erzsébet. Rendezőasszisztens: Zol-
tán Ildikó. Dramaturgasszisztens:
Zárug Bernadett. Produkciós mun-
katárs: Juraszek Zsuzsa.

Április 24-én, kedden 19 órától az
Én akkor most elengedlek, és felnö-
vök! című produkciót láthatják Hat-
házi András rendezésében a Köteles
utcában. „Mikor tudtuk hétkor el-
kezdeni a hétre meghirdetett elő-
adást? Mikor tartottuk tiszteletben
egymás idejét? Képesek vagyunk
megváltozni? Ki miért van itt? Mitől
félek? Miből fogok megélni? Mi lesz
tíz év múlva? Én miért nem kaptam
több szeretetet? El tudom játszani
saját magam? Van az úgy, hogy
megérkezünk életünk egy szakaszá-
hoz, és ilyen kétségbeejtő kérdéseket
teszünk fel magunknak. Hét végzős
színészhallgató lép közénk, hogy fel-

tegyék ezeket a kérdéseket. Saját, de
mégis mindannyiunk problémáival
komolyan játszanak, választ keresve
önmagukban is.” A szereplők, vala-
mint Dőry Brigitta, Fekete Róbert,
Nagy Norbert és Szabó J. Viktor írá-
sait dramatizálta Hatházi András.
Játsszák: Szilágyi Míra, Jáger
Simon, Zsenák Lilla, Erőss Brigitta,
Mesés Gáspár, Bajkó Edina, Lukács
Andrea. Osztályvezető tanár: B.
Fülöp Erzsébet. Díszlet-jelmez: Sós
Beáta, 2. év, látványtervező szak.
Zene: Fekete Hunor, 3. év, zene
szak. Produkciós munkatárs: Kele-
men Roland, 2. év, teatrológia.
Ügyelő: Barabás Botond.

Április 26-án, csütörtökön 19
órától a Marius von Mayenburg
által írt és Harsányi Zsolt által ren-
dezett Lángarc című előadás van
műsoron ugyanott. Az egyetem
Akadémiai Műhelyének előadásá-
ban Kurt és Olga testvérek, első lá-
tásra normális családban élnek,
azonban hamarosan kiderül, hogy
valami nincs rendben. Szüleik fi-
gyelmen kívül hagyják, hogy a test-
vérpár kapcsolata nem teljesen
megszokott, és Kurt piromániája is
egyre veszélyesebb. A történet az Y
generáció feszültséggel teli kitörési
vágyáról szól, a szülőktől való
elszakadás azonban brutálisnak bi-
zonyul. Szereposztás: Pásztor
Márk, Bajkó Edina, Harsányi Zsolt,
Tompa Klára, Barabás Hunor.
Zene: Pásztor Márk és Bajkó Edina.
Díszlet- és jelmeztervező: Papp
Gyopár. Rendezőasszisztens: Pig-
nitzky Gellért.

Tavasz a Stúdiókban

Hobo új lemeze
Bob Dylan dalai magyarul

2018. április 10., kedd   _________________________________________________KULTÚRA _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Rákász Gergely koncertorgo-
nista ismét Erdélyben koncer-
tezik. A művész ezúttal Lords
of the Organ című, vadonatúj
műsorát hozza el az erdélyi
közönségnek. Erdély nyolc
városába érkezik a produkció,
a turné április 20-án Nagysze-
benben veszi kezdetét, és áp-
rilis 28-án Segesváron ér
véget, érintve Brassót, Sepsi-
szentgyörgyöt, Gyergyószent-
miklóst, Csíkszeredát, Kézdi-
vásárhelyt és Marosvásár-
helyt (április 27., 18 óra) is.

A Lords of the Organ sorozat a
hangszer legnagyobb szerzőit és
örök életű műalkotásaikat állítja
színpadra a következő években. Az
orgona lordjai olyanok a hangszer
történetében, mint egy-egy bíbor-
színű könyvjelző az örökkévalóság
enciklopédiájában. A kötet Bachnál
természetesen minden évben kinyí-
lik, majd jobban és kevésbé ismert
mesterművek között
lapozgatunk, a bravú-
ros orgonaátiratok
pedig mindig más,
nem orgonaszerzőt
emelnek a lordok
közé. A koncert tehát
egyszerre kínál jól is-
mert klasszikus muzsi-
kákat, friss
érdekességeket és
meglepő élményeket a
hangszerek királyának
udvartartásából.

Rákász Gergely rö-
viden így nyilatkozik
az új műsorról:
„Tudom, hogy az em-
beriség sok szempont-
ból menthetetlen,
elbutulásától szenve-
dünk nap mint nap.
Legalábbis aki egy
ilyen cikket a kezébe
vesz, az biztosan. De
mégis érdemes egy
olyan utópiáért dol-
gozni, amelyben az
emberek a buszmegál-

lóban könyvekről és koncertekről
beszélgetnek. Micsoda világ volna!
Persze ebben nekünk, klasszikus
zenét játszóknak is feladatunk van.
Úgy kell vonzóvá tennünk a műfajt,
hogy széles közönség által befogad-
ható legyen, de közben ne váljon
csinnadrattává. Erre az én válaszom
a látványkoncert műfaja, amelyben
a zenetörténeti kalandozás, a vetítés
mind azt segíti elő, hogy bárki közel
tudjon kerülni a klasszikusokhoz. A
Lords of the Organ sorozat is ezzel
a szemlélettel született. Megmutatni
az orgona show-hangszer arcát. Ezt
a hangszert már a rómaiak is hasz-
nálták nagy fesztiváljaikon, szeké-
ren húzták, és tömegeket
kápráztatott el egy-egy gladiátorvi-
adalon. Királyok és császárok hall-
gatták; ott volt Hollywood
hőskorában a moziban, és ott tud
lenni a ma emberének a kikapcso-
lódáspalettáján is, ha a művész bát-
ran használja.”

Rákász Gergely erdélyi koncertturnéja
Lords of the Organ

Kaáli Nagy Botond



A Küküllődombói Általános
Iskolának ebben a tanévben
hetvenöt tanulója van. A tan-
könyvhiány okozta nehézsé-
gek ellenére a legtöbb
tantárgyversenyen az iskola
diákjai képviseltettek, és
többnyire szép eredménye-
ket érnek el.

A POR programon keresztül az
ádámosi iskola épületegyüttesét és
a küküllődombói iskolát is felújíta-
nák, amennyiben a leadott pályázat

finanszírozást nyerne. Kétmillió
euróból korszerűsítenék az ádá-
mosi iskolához tartozó három épü-
letet és a dombói nyolcosztályos
általános iskolát. A külső-belső fel-
újítás nyílászárók cseréjét, mellék-
helyiségeket, hőszigetelést,
kerítést, a sportpálya és a fűtés-
rendszer kialakítását is magában
foglalná.

Székely Varga Melinda aligaz-
gató múlt hét végén a sepsiszent-
györgyi magyarságtörténeti
tantárgyverseny országos szaka-
szára kísérte el a küküllődombói
diákokat. Megkeresésünkre az is-
kola diákjai által elért eredmények
között az Aranyfeszt csoportos di-
ákvetélkedő országos szakaszán
elért II. helyezést említette, melyen
Barabás Norbert, Bényi Erik, Mik-
lós Renáta és Tóth Gabriella vett
részt. Az Universul cunoaşterii prin
lectură román nyelvű irodalmi ver-
seny megyei szakaszán Tóth Gab-
riella és Székely Andrea értek el I.
helyezést, és továbbjutottak az or-
szágos szakaszra. A magyarságtör-
téneti tantárgyverseny megyei

szakaszán elért II. helyezéssel ve-
hettek részt a múlt héten Sepsi-
szentgyörgyön megszervezett
verseny országos szakaszán, ahol
Tóth Gabriella és Kun Előd képvi-
selte az iskolát. Az esemény külön-
legessége, hogy többéves
küzdelem után, a tizennyolc éve ta-
nított tantárgyból tavaly végre elő-
ször országos versenyt tarthattak,
az idei döntőre száznyolc hatodi-
kos és hetedikes diák érkezett Há-
romszékre Erdély szinte minden
megyéjéből. Fodor Sándor József,
az oktatási minisztérium kisebb-
ségi államtitkárságának tanácsosa
elmondta, hogy a jövő tanévtől új
tanterv lesz érvényes a hatodik osz-
tályokban minden tantárgyból, ez
vonatkozik a magyarságtörténetre
is, az új tankönyv elkészült, már át-
ment az első megmérettetésen. Az
oktatási minisztérium képviselője
a nemzeti hovatartozás és a nem-
zeti öntudat erősítése szempontjá-
ból tartja fontosnak ennek a
tantárgynak a tanítását, szerinte
amit ősapáinktól, ősanyáinktól
kaptunk, azt tovább kell vinni. 

Másfél év alatt kilencmillió
euró összértékű beruházá-
sokra pályázott sikeresen a
Kis-Küküllő menti Ádámos
község önkormányzata. Ez az
összeg az önkormányzat hét-
nyolc évi összköltségvetését
jelenti, így felmérhető, hogy
ekkora összeget hány évtized
alatt lehetett volna kigazdál-
kodni, vagy esetleg épp el-
képzelhetetlen. 

Az eddig elért sikerek mellett
azonban az elöljáró hiányolja a la-
kossággal való közvetlen kapcso-
lattartást, amelyet mindkét fél
igényel. Ezt a hiányosságot sze-
retné kárpótolni az elkövetkezők-
ben Miklós Tibor (fotó), a két éve
megválasztott polgármester. 

A községközpontban megkezd-
ték a napközi otthon építését,
szennyvízhálózatot alakítanak ki,
utcákat aszfaltoznak, patakmedre-
ket korszerűsítenek, hidakat, átere-
szeket építenek, kultúrotthonokat
és iskolaépületeket újítanának fel a
falvakban. Ugyanakkor a külterü-
letek országos ingyenes katasztere-
zési programjában is részt vesznek
– sorolta bevezetésként a közeljö-
vőben megvalósításra kerülő na-
gyobb terveket az elöljáró.

Az uniós projektek finanszíro-
zási szerződéseit aláírták, így a
közbeszerzési eljárások befejezésé-
vel arányosan megkezdődhetnek a
korszerűsítési munkálatok. Amint
a község elöljárója elmondta, míg
nem bizonyosodott meg a pályáza-
tok finanszírozásáról, nem akart
üres ígéretekre alapozva beszá-
molni a hivatalba lépése óta eltelt
időszakban végzett tevékenységé-
ről, amely egyelőre nem látványos,
a pályázati dossziék tartalmában
azonban tükröződik. Mint jelezte,
mindennek ára van, így őt is rend-
kívül igénybe vette az uniós pályá-
zatokhoz elengedhetetlen
utánajárás, ezért úgy érzi, akaratla-
nul is kevesebb időt sikerült az em-
berekkel való közvetlen

kapcsolattartásra fordítani. Tudatá-
ban van annak, hogy az embereket
a saját gondjaik foglalkoztatják, és
kevésbé érdekli az egyént a közös-
ség érdekében a több millió eurós
beruházásokkal járó gond, elöljáró-
ként azonban felelőssége község-
szinten gondolkodni és megoldani
a feladatokat, pótolni a hiányossá-
gokat. Az önkormányzat saját költ-
ségvetéséből ugyanis egyetlen
település korszerűsítését sem old-
hatnák meg. 

Szerencsésebb helyzetben van-
nak a városi, municípiumi polgár-
mesteri hivatalok, ahol olyan
műszaki osztályok is működnek,
ahol az alkalmazott szakemberek
leveszik a teher nagy részét a pol-
gármester válláról. Az ádámosi hi-
vatalban azonban az uniós
pályázatok időre való benyújtása, a
dokumentációk beszerzése a hiva-
talba lépése óta kitöltötték munka-
és szabadideje nagy részét. Mint
mondja, abban reménykedik, hogy
a közbeszerzési eljárásokat köve-
tően lehetősége nyílik arra, hogy a
község lakosainak egyéni gondját-
baját nyugodtabb körülmények kö-
zött meghallgassa és megoldást
keressen ott, ahol az lehetséges.
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Patakmedrek korszerűsítése

A polgármester a kapcsolattartásra összpontosítana
A sikeres pályázás ára

A községközpontban, a pol-
gármesteri hivatal szomszéd-
ságában épül az új napközi
otthon, mely a helyi, a király-
falvi, sövényfalvi, küküllő-
dombói kisgyermekes szü-
lőknek jelenthet segítséget. 

A közel kétmillió lejes létesít-
mény alapjait novemberben tették
le, ottjártunkkor az építkezés javá-
ban zajlott. A kivitelezés 24 hónap,
a tervek szerint 2019 októberében
adják át az uniós támogatással
épülő korszerű létesítményt. 

A vidékfejlesztési program kere-
tében megpályázott napközi otthon
354.967 euróba kerül, a tervező a
Media Marketing Kft., a kivitelező
a Tehnic Trust Kft. A másik fontos

projektjük az egymillió eurós pro-
jekt elnyerése volt aszfaltburkolatok
kialakítására a község forgalmasabb

utcáin. A tervezés közbeszerzése le-
zajlott, ősszel megkezdhetik a mun-
kálatokat. 

Új napközi otthon épül

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

Az Aranyfeszt országos szakaszán második
helyezést elért diákok Fülöp Erika tanárnővel

Saját költségvetésből tervezik
a településeken áthaladó pa-
takok medrének rendezését a
hirtelen áradások megelőzése
érdekében. A Küküllődombót
átszelő patak mederszélesíté-
sének és betonozásának a
terve is elkészült. 

A tervezett munkálatok és hidak
megépítése egymillió lejbe kerül, a
patak mentén sorjázó villanyoszlo-
pok elköltöztetése azonban késlel-
teti a munkálatok megkezdését és
növeli a költségeket. Azokat
ugyanis az áramszolgáltató belee-
gyezésével arrébb kell helyezni,
amely újabb engedélyezési eljárá-

sokat és kiadásokat jelent. A me-
gyei út mellett elhaladó ádámosi
patak korszerűsítésének az összér-
téke hozzávetőleg 350 ezer lejbe
kerül, előreláthatólag a megyei ta-
nács is nyújt anyagi támogatást. A
királyfalvi és sövényfalvi patakokat
a tavaly kitakarították, idén a hida-
kat szeretnék felújítani. A fontosabb
mezei utakat is leköveznék, benyúj-
tottak egy pályázatot, ennek finan-
szírozásában is reménykednek. 23
km mezei út lekövezését tervezik,
amely a mezőgazdasági területek
jobb megközelíthetőségét és az asz-
faltútra a termőföld kihordásának
megakadályozását szolgálná.

Kultúrházak felújítása, 
szennyvízhálózat kiépítése

Ádámoson, Sövényfalván és
Királyfalván a kultúrházak fel-
újítási munkálatainak finan-
szírozásához szükséges
pályázatokat is benyújtották. 

Amint felvetésünkre a polgár-
mester hangsúlyozta, a küküllő-
dombói művelődési otthon épületét
az egyház visszaigényelte, így arra
az önkormányzat nem igényelhetett
uniós támogatást. Mivel az épület
állaga egyre romlik, annak felújítá-
sára az egyház pályázott külön for-
rásokra, és nyert is, így a dombói
kultúrotthon javítási munkálataira is
remélhetőleg rövidesen sor kerül-
het. Sövényfalván és Királyfalván
ravatalozót terveznek, Küküllődom-
bón egyelőre nincs megfelelő terü-
let ahhoz, hogy az önkormányzat
által optimális helyen kialakíthassák
a halottasházat, de keresik a megol-
dást.

A sövényfalvi és királyfalvi
szennyvízcsatorna kiépítésének 23
millió lejes finanszírozási szerződé-
sét is aláírták. Három hónapon belül
megkezdődhetnek a beruházási
munkálatok. Küküllődombó és

Ádámos szennyvízhálózatát az
Aquaserv által megpályázott mes-
tertervbe foglalták, így – annak el-
lenére, hogy az állítólagos óvások
miatti késleltetés miatt még nem
kezdődött el –, az utóbbi települése-
ket nem lehetett belefoglalni a meg-
nyert szennyvízhálózati projektbe. 

Amint beszélgetésünk során a
polgármester hangsúlyozta, szá-
mukra fontos a munkálatok elvég-
zésének sorrendje, mivel a
szennyvízhálózat kialakítását az
aszfaltozás és a járdák felújítása kö-
veti, a fordított sorrend nem járható
út. A munkagépek hiánya egyre
nyilvánvalóbb az önkormányzatok-
nál, ezért egy 56.000 eurós pályá-
zattal buldoexkavátort is
beszereznek.

Az országos kataszterezési prog-
ram keretében idén 2000 ingatlan
betelekelését tervezik, és jövőre is
folytatják a külterületek felmérését
és telekelését. A felmérések meg-
kezdésének jóváhagyását későre
kapták meg, de attól függetlenül
részt vesznek az országos program-
ban.

Autóbuszjárat Küküllődombóra
Jó hír a küküllődombói lako-
soknak, hogy csúcsforgalom-
ban meghosszabbítják a
dicsőszentmártoni helyi köz-
szállítási vállalat útvonalát a
település központjáig.

A polgármester örömmel újsá-
golta azt az újabb megvalósítást,
amiben évtizedek óta reménykedett
a helyi lakosság. A dicsőszentmár-
toni közszállítási vállalat, a TAR
RT. vezetőjével való egyeztetések
és a megyei tanácshoz benyújtott
határozattervezet március 29-i elfo-
gadása nyomán meghosszabbították
a Dicsőszentmárton–Küküllő-

dombó hét kilométeres útvonalát.
Az egyezkedések függvényében a
falu központjában lévő hősök em-
lékművénél vagy fennebb lesz majd
a végállomás. A leaszfaltozott Nagy
utca és a polgármester hathatós
közbenjárásának eredményeként
immár nem kell kilométereket gya-
logolniuk azoknak, akik Dicső-
szentmártonba szeretnének eljutni a
helyi tömegközlekedési járművek-
kel. Amint a szállítóvállalat meg-
szerzi a szükséges szállítási
engedélyeket, elkezdődhet a busz-
járatok falujárása csúcsforgalom-
ban.

Küküllődombói diákok a tantárgyversenyeken
Felújítanák az iskolákat



A Teleki Tékát (mai nevén a Te-
leki–Bolyai Könyvtárat) 1802-ben
létesítette gróf Teleki Sámuel, Er-
dély kancellárja. A Telekiek a szá-
mottevő erdélyi és magyarországi
arisztokrata családok közé tartoz-
nak, szép számban találhatunk kö-
zöttük tudósokat, politikusokat,
mecénásokat. A család a 17. század
közepétől fontos szerepet játszott
Erdély történetében és művelődésé-
ben. Gróf széki Teleki Sámuel
1739. november 17-én a Marosvá-
sárhely melletti Gernyeszegen szü-
letett. Személyiségének
formálódásában döntő jelentőségű
négyesztendei nyugat-európai ta-

nulmányútja (1759-1763), melynek
főbb állomásai Bázel, Utrecht, Lei-
den és Párizs. Itteni tapasztalatai
alapján fogant meg benne a könyv-
tárteremtés gondolata, és vált korá-
nak egyik legképzettebb
bibliofiljévé. Már egyetemi évei
alatt jól átgondolt gyűjtési tervvel
hozzáfogott a könyvvásárláshoz és
beszerzési hálózatának kialakításá-
hoz. Tanulmányútjáról hazatérve
szülőfaluja melletti birtokán, Sá-
romberkén telepedett le. Itt kezdte
el az erdélyi protestáns közoktatás
megreformálása érdekében kifejtett
tevékenységét. Mecénása volt a
hazai tudományos-művelődési tö-
rekvéseknek, tollforgató tudósok-
nak, külföldön tanuló erdélyi
diákoknak. Húszévi kitartó munka
eredményeként 1784-ben Utrecht-
ben megjelentette Janus Pannonius
műveinek első kritikai kiadását.
1774-től kezdve közhivatalt vállalt,
kezdetben Küküllő, majd Bihar vár-
megye és az ún. hajdúkerület főis-
pánja lett. 1787-ben II. József
császár Bécsbe rendelte, s Erdély
alkancellárjává nevezte ki. 1791-től
haláláig Erdély főkancellárja volt.
A császárvárosba költözése meg-
könnyítette Teleki vállalt feladatát:
biztonságosabban tájékozódhatott
Európa könyvkínálatában, beszer-
zési köre jelentősen bővült. A fenn-
maradt megrendelések, aukciós
jegyzékek tanúsága szerint a konti-
nens huszonöt városából vásárolt.

Mintegy hat évtizedes rendszeres
gyűjtőmunka során sikerült meg-
szereznie az alapvető tudományos
műveket, nemcsak kortárs kiadvá-
nyokat, hanem a nyomtatás kezde-
teitől megjelent könyveket is.
Bécsben hunyt el 1822. augusztus
7-én. Sáromberkén, a családi krip-
tában nyugszik. 

A Teleki Téka gyűjteménye a
felvilágosodás hatása alatt formáló-
dott. Teleki Sámuel a nagy francia
enciklopédia két kiadása mellett
megvásárolta a legjobb szaklexiko-
nokat, megszerezte az európai tudo-
mányos társaságok, akadémiák
közlönyeit. A könyvek legnagyobb

része latin, görög, német, francia és
magyar nyelvű, de sok más európai
és keleti nyelven írott mű is fellel-
hető a könyvtárban. Az alapító a
kontinens huszonöt városából vásá-
rolt, mintegy hat évtizedes rendsze-
res gyűjtőmunka során sikerült
megszereznie az alapvető tudomá-
nyos műveket, nemcsak kortárs ki-
adványokat, hanem a nyomtatás
kezdeteitől megjelent könyveket is.
Teleki Sámuel bibliofil ritkaságokat
is vásárolt. Kéziratos gyűjteményé-
nek legértékesebb darabja – egy
corvina – sajnálatos módon elkerült
az Egyesült Államokba a második
világháborút megelőző években.
Könyvtárának felbecsülhetetlen
kincsei közé tartozik 52 ősnyomtat-
vány, unikumok, ritka könyvek,
első kiadások, díszkiadások. Régi
híres nyomdászműhelyek mesterre-
mekei közül válogatott: az Aldus
Manutius, Giunta, Estienne, Plan-
tin, Elzevir, Frobenius, Bodoni,
Heltai, Honterus, Tótfalusi Kis
Miklós officinák sok-sok kiadványa
emeli a gyűjtemény értékét, hírne-
vét. Különös műgonddal válogatta
össze a görög és latin klasszikus
szerzőknek a szöveghűség, a kom-
mentár és a nyomdai kivitelezés
szempontjából a legjobb kiadásait.
Sok kiadványt híres festők és grafi-
kusok illusztráltak: Dürer, Rubens,
ifj. Hans Holbein, Lucas Cranach,
Bernard Picart. Jelentős azoknak a
könyveknek a száma is, melyek az

ókori világ művészetét mutatják be
(29 kötet Piranesi-metszet, Egyip-
tom leírása 21 kötetben stb.), vala-
mint az akkor már működő híres
múzeumok gyűjteményeit bemutató
kötetek. Teleki Sámuel feleségének,
iktári Bethlen Zsuzsannának (1754-
1797) kétezer kötetes magyar
nyelvű gyűjteménye három generá-
ció bibliofil érdeklődése eredmé-
nyeként jött létre, az egyetlen 18.
századi erdélyi arisztokrata asz-
szonykönyvtár, mely teljes egészé-
ben fennmaradt. 

A könyvgyűjtés megkezdésében
Jakob Christoph Beck teológia- és
történelemprofesszor, a bázeli köz-
könyvtár őre látta el hasznos taná-
csokkal. Teleki 1778-ban
Nagyszebenbe költözött, ahova a
könyveit is magával vitte. Az 1790-
es évek elején Teleki a könyvtárat
Bécsbe szállíttatta, de 1797 áprili-
sában a franciákkal folytatott há-
ború miatt ismét Marosvásárhelyre
menekítette. Itt abban a Wesselényi-
házban raktároztatta a könyveket,
amelyet felesége, iktári Bethlen
Zsuzsanna örökölt nagynénjétől,
báró Wesselényi Katától. A 17. szá-
zadbeli épületet Teleki 1799-1802
között kibővíttette, és a megnyitás
előtt, 1802 őszén személyesen irá-
nyította a könyvek elrendezését. Az
első katalógusokat Szász József, a
téka első könyvtárosa készítette. Az
állomány a továbbiakban az  egy-
kori marosvásárhelyi Református
Kollégium több évszázados gyűjte-
ményével bővült. A városi protes-
táns kisiskola, a Schola Particula
1557-ben létesült könyveiről a leg-
korábbi feljegyzés 1653-ból szár-
mazik, de már korábban is kellett
lennie egy, az oktatás szolgálatában
álló tékának. Az iskolai könyvtár el-
sősorban adományok révén gyara-
podott. A Sárospatakról elűzött s
már négy évtizede Gyulafehérváron
tartózkodó református kollégium
1718-ban Marosvásárhelyre költöz-
teti az intézmény könyvtárát is,
amelyet a 18. századtól rendszere-
sen bővítenek, és idővel a kollé-
gium tanárainak egy része és más
vásárhelyi értelmiségiek is az isko-
lára hagyták magángyűjteményü-
ket, köztük Bolyai Farkas
matematikus, Dósa Elek jogászpro-
fesszor, Mátyus István orvos. A kol-
légiumtól átszállított állomány
mellett az egyházi iskolák 1948-as
államosítását és a szerzetesrendek
feloszlatását követően, központi in-
tézkedés nyomán, több egykori is-
kolai, kolostori és magánkönyvtár
töredéke (a mikházi ferences kolos-
tor, a székelykeresztúri unitárius
gimnázium, a máramarosszigeti re-
formátus kollégium, a marosvásár-
helyi katolikus főgimnázium tanári
könyvtára, több családi és kastély-
könyvtár) került a marosvásárhelyi

Teleki Tékába. Ezekből jött létre a
Teleki–Bolyai Könyvtár mintegy
9000 kötetet számláló, vegyes gyűj-
teménye. A mikházi kolostorból
1367 mű (kb. 2000 kötetben) között
négy ősnyomtatvány, az egykori
székelykeresztúri tanári nagy-
könyvtárból 3475 könyv és 361
kézirat került a könyvtárba.  

A könyvtár legrégebbi kézirata
a Koncz-kódex, a 14. században
pergamenlapokra másolt latin
nyelvű biblia. Lapszélein 55 szót
tartalmazó magyar nyelvű bejegy-
zés van: a Marosvásárhelyi Sorok
és Glosszák néven ismert hatodik
magyar nyelvemlék a 15. század
első negyedéből származik. A
nyomtatás első fél évszázadából
(1455-1500) származó 67 könyvet
őriz a téka, közülük a legkorábbit
Bolognában nyomtatták 1475 körül,
szerzője, Galeotto Marzio olasz hu-
manista, Mátyás király udvari or-
vosa volt. Néhány éve került elő
töredékgyűjteményből a legelső er-
délyi nyomtatvány: az öröknaptárat
és imádságokat tartalmazó egyleve-
les munka, amely 1525-ben készült
Szebenben. A másfél ezer régi ma-
gyar, 1711 előtt nyomtatott könyv
között van Apáczai Csere János
Magyar logikátska c. munkája
(Gyulafehérvár, 1654), mely az
első, magyar nyelven írott logika
tankönyv egyetlen ismert példánya.
Szintén egyetlen (csonka) példány
maradt fenn Balassi Bálint istenes
énekeinek Bártfán, a 17. században
megjelentetett kiadásából. Értékes
könyvritkaságnak számít az 1648-
ban Gyulafehérváron román nyel-
ven megjelent református
Catechismus, melyet latin betűkkel
nyomtattak, a nemrégiben egy ko-
lozsvári antikváriumban megtalált
Köteles Sámuel-kötet, amely Bo-
lyai János saját könyvtárából szár-
mazik, és a 15 éves Bolyai aláírását,
illetve egy általa beírt Horatius-idé-
zetet is tartalmaz. A gyűjteményben

találhatók a nagy római klassziku-
sok XVII. században kiadott művei:
Titus Livius, Iulius Caesar, Tertulli-
anus, Tacitus, Cicero, de Szent Je-
romos, Aranyszájú Szent János
vagy Szent Ambrosius keresztény
írásai is. A természettudományokat,
fizikát, vegytant, csillagászattant,
matematikát számos kötet képviseli
a könyvtárban,  ezek között Galilei,
Kopernikusz, Newton, Laplace stb.
műveinek editio princepsei, első ki-
adásai. Teleki kéziratos doktori
disszertációkat is gyűjtött, a tudo-
mány, irodalom vagy történelem te-
rületén megjelent periodikus
kiadványokat, eredeti iratokat stb.
Könyvszenvedélye vitte arra, hogy
az ország és a külföld leghíresebb
kiadóihoz forduljon, mint: Aldus
Manutius, Giunta, Estienne, Plan-
tin, Elzevir, Honterus stb. 

Román és magyar szerzők művei
ugyancsak jelen vannak a Teleki
Könyvtárban: Şerban Cantacuzino
bibliája, amelyet Bukarestben
nyomtattak 1688-ban, Dimitrie Can-
temir Histoire de l’Empire Othoman
műve, a Supplex libellus valacho-
rum eredeti kiadása, ezt 1791-ben
nyomtatták Kolozsváron, Petru
Maior: Istoria pentru începutul ro-
mânilor în Dacia (A románok törté-
netének kezdetei Daciában), Paulus
Kir: Sanitatis studium – az ország-
ban (Brassó, 1551) nyomtatott leg-
régebbi orvostani könyv, Kőrösi
Csoma Sándor tibeti angol szótára
és az általa összeállított nyelvtan-
könyv. A tárlókban látható Napó-
leon egyiptomi hadjáratakor készült,
gyönyörűen kivitelezett album is,
vagy akár az amerikai függetlenségi
nyilatkozat hiteles másolata is. Fe-
leségének, Bethlen Zsuzsannának
2000 példányt számláló könyvtárá-
val együtt, amely teljesen mérték-
ben megőrződött, Teleki
gyűjteménye 40.000 kötetet tesz ki.
A Teleki–Bolyai Könyvtár állomá-
nya meghaladja a 250.000 kötetet. 

A könyvtár az alapítót ábrázoló egész alakos festménnyel Fotó: Vajda György

Szerkeszti: Vajda György

Marosvásárhely (4.)
Kétségkívül a vár és a Kultúrpalota mellett Marosvásárhely leg-

keresettebb turisztikai célpontja a Teleki Téka, amely nemcsak
könyvritkaságai és a Bolyaiaknak emléket állító állandó kiállítás
miatt érdekes, hanem jelenleg a város kulturális életében is szerepet
vállal, hiszen amellett, hogy olvasótermében régi könyves, történé-
szi, néprajzi és irodalomtörténeti kutatómunka folyik, munkatársai
múzeumpedagógiai tevékenységeket, illetve a könyvekről tematikus
beszélgetősorozatot szerveznek kéthavonta, ugyanakkor részt vál-
lalnak a Múzeumok Éjszakájának programjaiban, és a Forgatag
eseményeinek is helyet adnak. A könyvtár állományában található
könyvekből rendszeres időszakos tematikus kiállításokat rendez-
nek, és igen jelentős a könyvrestauráló munka is. Néhány éve ké-
résre hozzáférhető a Bolyaiak itt őrzött kéziratainak digitalizált
változata is. Sorozatunk mai és a következő részében tehát a tékáról
lesz szó. 
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Teleki Domokos kőzetgyűjteménye

Ritka kötetek a könyvtár polcain



Két góllal nyert a Resicabányai CSU ellen
a Marosvásárhelyi Olimpic a női kézilabda A
osztály 23. fordulójában lejátszott mérkőzé-
sen, azonban ezúttal nem az eddig megszo-
kott tetszetős, lendületes kézilabdát játszták
a marosvásárhelyi ifik. Érzékelhetően fáradó-
ban vannak az Olimpic húzóemberei, akik az
A osztály mellett a serdülők országos bajnok-
ságában és különböző válogatottakban is sze-
repelnek, és ez meglátszik a
teljesítményükön. Carla Lăcătuş térdsérülés
miatt már jó ideje nem tud a csapat rendelke-
zésére állni, a mostani meccsen Andreea Târ-
şoagă a második félidőben a kispadon
maradt, remélhetőleg csak egy kisebb sérülés
miatt, míg a csapat fő erőssége, az irányító
poszton játszó Monica Bărăbaş mélyen ké-
pességei alatt teljesített, az első félidőben leg-
alább tíz lövést kihagyott, közöttük két
hétméterest is, olyanokat, amelyek korábban
biztos gólnak számítottak volna, hogy az át-
lagosnál több rossz átadást és tanácstalansá-
got a támadásban ne is említsük.

Hogy ilyen körülmények között hogyan
sikerült mégis nyerni, az a csapatmunkában

végzett védekezéssel magyarázható: Resica-
bánya láthatóan nem tudott mit kezdeni az
Olimpic 5+1-es nagyon mobilis és nagyon
agresszív védelmével. Továbbá a nagybá-
nyai játékvezetők sem tűrték hosszú ideig a
steril adogatást, és a passzív játékkal fenye-
getett vendégek számos esetben dobtak
kényszerből kapura.

Hogy nem a támadók napja volt, azt a
mérkőzésen dobott átlagosnál sokkal keve-
sebb gól is jelzi.

Így is úgy tűnt, Resicabánya kihasználja
az Olimpic váratlanul gyenge napját, hiszen
a második félidő közepén három góllal, 19-
16-ra is vezettek a vendégek. Az utolsó tíz
percben mutatott határozott védekezés és
Bărăbaş részleges „magához térése” azon-
ban öt gólt hozott zsinórban a házigazdák-
nak, ami egy adott pillanatban már nem várt
sikert jelentett.

Az A osztályban újabb hosszabb szünet
következik, a 24. forduló mérkőzéseit három
hét múlva rendezik, az Olimpic azonban
szabadnapos lesz. Így a következő bajnoki-
ját május 9-én rendezik, amikor a bajnokság
utolsó hazai pályás mérkőzésén a Naţional
Râmnicu Vâlcea csapatát fogadja.

Hét pontra növelte az előnyét
a labdarúgó 4. ligában a Ma-
rosvásárhelyi MSE, amely ki-
használta, hogy a 2. helyen
álló Szováta állt az elmúlt
hétvégi fordulóban. Az esé-
lyes csapatok egyébként
megnyerték a mérkőzéseiket,
ezért a második helyre ismét
Marosoroszfalu jött fel, de hét
pont a hátránya az éllovas
MSE-vel szemben, amelynek
Nyárádszeredában sikerült
győznie.

A pénteki mérkőzés nem volt a
legsimább Fehér Csaba edző csa-
pata számára. Nyárádszereda volt
egyébként a mindössze két csapat
egyike, amelynek sikerült pontokat
rabolnia az ősszel az MSE-től, így
a marosvásárhelyiek tudták, hogy
kemény ellenállásra számíthatnak.
A találkozón a kiegyensúlyozottabb
első negyedóra után a marosvásár-
helyi együttes vette át az irányítást,
és bezsúfolta a nyárádszeredaiakat

a saját térfelükre. Hamarosan meg-
jelentek a helyzetek is, de Dudás és
German nem tudta bevenni Chiseli-
ciuc kapuját. Ungur szabadrúgással
próbálkozott, míg a ritka ellentáma-
dások egyikén Saxon előtt adódott
lehetőség egy védelmi hibát köve-
tően, azonban lövése pontatlan volt.
Végül a 25. percben tört meg a jég,
amikor egy kipattanó labdát Ungur
25 méterről, kapásból a felső sa-
rokba bombázott.

A vezető gólt azonban nem kö-
vette több, bár a lehetőségek megso-
kasodtak a nyárádszeredai kapu
előterében, különösen a második fél-
időben. Tamás Attila 5 méterről nem
tudta ellőni a hazai kapus mellett,
majd újrakezdés után ugyanő hat
méterről föléküldte. A legnagyobb
lehetőséget German hagyta ki, jó
helyzetből nem találta el a kaput.

Az utolsó öt-tíz percben, miután
Velicheát két sárga lap következté-
ben kiállította Eugen Mocan játék-
vezető, a nyárádszeredaiak nagyobb

bátorságra kaptak, s kis híján
egyenlítettek. Előbb Oprea fejese
kerülte el kevéssel a kaput, majd a
hosszabbítás perceiben ugyanő cse-
lezte be magát a tizenhatos bal ol-
daláról, ám lapos, alsó sarokra tartó
lövését Kristály bravúrosan szög-
letre tolta.

„A csapatom nehezen alkalmaz-
kodott a füves pályához, érződött,
hogy csak műfüves pályán készü-
lünk – mondta a mérkőzés után
Fehér Csaba, az MSE csapat ed-
zője. – Az ellenfél végig a védeke-
zésre összpontosított, beállt a saját
térfelére, ezzel próbálva megakadá-

lyozni, hogy megnyerjük a mérkő-
zést. Sajnálom, hogy a számos
helyzetünkből csak egy gólt tud-
tunk szerezni. Visszanézve, fontos,
hogy begyűjtöttük a három pontot,
és hibáinkat kijavítva nyugodtan
készülhetünk a következő fordu-
lóra.” 

Az alapszakasz utolsó két mérkőzésé-
nek a lejátszásával befejeződött a te-
remlabdarúgó 1. liga alapszakasza. Az
utolsó meccs ráadásul hatalmas bot-
rányba is fulladt. A Galaci United és a
Temesvári Informatica, a bajnoki
címre is esélyes csapatok eredetileg
az alapszakasz második helyéért küz-
döttek volna, azonban néhány nappal
a mérkőzés előtt a szövetség fellebb-
viteli bizottsága olyan döntést hozott,
amely megpecsételte ennek a meccs-
nek a sorsát. 

Röviden: az ősszel a temesváriak kérték a
Galac elleni meccs elhalasztását, arra hivat-
kozva, hogy a csapatból többen megbeteged-
tek. Galac ellenezte a halasztást, szerintük ez
csak taktikázás volt a temesváriak részéről
amiatt, hogy a játékosok sztrájkolni készültek
az elmaradt fizetések miatt. Mielőtt azonban
a galaci óvást tárgyalhatták volna, a szövet-
ség kiírta az új időpontot, amely a galaciak-
nak nem felelt meg, megkérdezésük nélkül
döntöttek, ezért közölték, hogy nem utaznak
el a meccsre. A találkozót a fegyelmi bizott-
ság hivatalból Temesvár javára írta. Ezt a
döntést változtatta meg a fellebbviteli bizott-
ság (többségi, tehát nem egyhangú határozat-
tal), amely Galacnak ítélte a három pontot.
Ez azt is jelentette, hogy a mostani mérkőzés
eredménye már nem változtathatta meg a sor-
rendet. Így most a temesváriakon volt a sor,
hogy tiltakozzanak. A csapat legjobbjai ott-
hon maradtak, hét másodvonalas játékost
küldtek Galacra, akik „tíz kicsi négert” ját-
szottak. Miután a pályán csak két játékosuk
maradt (a többiek sorra kiálltak, sérülésre hi-
vatkozva), a játékvezetők lefújták a meccset,
amikor 10-0-t mutatott az eredményjelző.
Folytatása következik?

Ami biztos, hogy a rájátszás első részében
a konfliktusba keveredett felek nem találkoz-
nak, mert más-más elődöntős csoportba ke-
rültek. Az idei kiírás szerint az első hat csapat
kerül a rájátszás felsőházába, két hármas cso-
portba osztva. Az A csoportban a Dévai Au-
tobergamo 3 ponttal, a Temesvári Informatica

1 ponttal, a Jászvásári Poli 0 ponttal kezd, a
B csoportban a Galaci Unitednek lesz 3
pontja, Székelyudvarhelynek 1 pontja, Călă-
raşi-nak 0 pontja. A csoportokban mindenki
mindenkivel oda-vissza játszik ismét, majd a
csoportelsők között a három győzelemig tartó
döntő sorozat következik, míg a csoportmá-
sodikok oda-vissza játszanak a bronzéremért.

A maradék marosvásárhelyi szurkolókat
azonban az alsóház érdekelheti jobban, hi-
szen a City’us még elkerülhetné a kiesést. Az
első körben Kacsó Endre csapatának a Csík-
szeredai Imperial Wet lesz az ellenfele két
győzelemig, míg egy nagyon valószínű vere-
ség után a Resicabánya – Sepsiszentgyörgy
párharc vesztesével küzd, szintén két győze-
lemig, a közvetlen kiesés elkerüléséért. Ha
ezt a sorozatot megnyeri, akkor sincs még
vége, mert még a 2. liga 2. helyezettjét is
felül kell múlnia oda-vissza párharcban. Az
időpontokat még nem tűzték ki.
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Növelte az előnyét az MSE

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 4. liga, 19. forduló: Nyárádszeredai ACS – Marosvá-

sárhelyi MSE 0-1 (0-1)
Nyárdszereda, városi stadion, 100 néző. Vezette: Eugen Mocan –

Viorel Vega, Cristian Chertes (mind Marosvásárhely). Ellenőr: Petru
Raţiu (Marosvásárhely).

Gólszerző: Ungur (25.).
Sárga lap: Negru (45+3.), Vultur (90+2.), illetve Ruja (45+2.), Dudás

(63.), Velichea (84., 89.).
Kiállítva: Velichea (89.).
MSE: Kristály – Balázs, Silaghi, Mihály, Török (53. Iernuţan),

Ungur, German (82. Totó), Moldován, Tamás A., (90+1. Tüzes), Ruja,
Dudás (72. Velichea). 

Nyárádszereda: Chiseliciuc – Negru, Cioban (71. Fărcaş), Oprea,
Páll, Vultur, Rad, Arion, Cotoară, Saxon (60. Szőcs), Dan Sergiu (71.
Câmpean).

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga 18. fordulójá-

nak teljes eredménylistája: Jászvásári
Politehnica CSM – Resicabányai Munkás
9-2, Csíkszeredai Imperial Wet – Maros-
vásárhelyi City’us 11-0, Dévai Autober-
gamo – Sepsi Futsal 14-0, Dunărea
Călăraşi – Székelyudvarhelyi FK 9-4, Ga-
laci United – Temesvári Informatica 10-0
(nem fejezték be).

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 23. forduló: Marosvásárhelyi Olimpic – Resi-

cabányai CSU 22-20 (9-10)
Marosvásárhely, Liviu Rebreanu iskola sportterme, 150 néző. Vezette: Alin Gher-

man (Nagybánya), Alexandru Moldovan (Nagybánya).
Olimpic: Ugran – Munteanu 7 gól, Bărăbaş 7, Târşoagă 3, Moldovan, Sângeorzan,

Ghemeş 3 (Dima, Ola 1, Radu, Bardoşi 1). 
Resicabánya: Popescu (Ioţa, Roman) – Cristea 7, Vezentan 2, Bucur 1, Baldovin,

Dumitrescu 5, Ion 3 (Bledea, Pricop 2, Gaiu).

Ranglista
1. Nagybánya 19 18 1 0 604-407 55
2. Temesvári SCM 19 16 0 3 605-460 48
3. Mioveni 20 12 1 7 506-456 37
4. Brassó 19 11 1 7 535-536 34
5. Resicabánya 19 10 0 9 478-447 30
6. Nagyvárad 20 9 2 9 524-546 29
7. Piteşti 20 9 1 10 557-548 28
8. Olimpic 20 9 1 10 548-568 28
9. Rm. Vâlcea 19 9 0 10 475-470 27
10. Köröskisjenő 20 5 1 14 549-627 16
11. Temesvári U 20 5 0 15 522-627 15
12. Székelyudvarhely* 19 0 0 19 254-465 -7
* 7 büntetőpont levonva
** a Marosvásárhelyi Mureşul és a Kézdivásárhelyi KSE visszalépett a bajnokságból

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga 18. fordu-

lójában a következő eredmé-
nyek születtek: Mezőméhes –
Nyárádtő 0-3 (hivatalból), Ma-
rosludas – Marosvásárhelyi At-
letic 1-0, Nagysármás –
Ákosfalva 1-1, Marosvásárhelyi
Gaz Metan – Dános 3-0, Nyárád-
szereda – Marosvásárhelyi MSE
0-1, Marosoroszfalu – Náznán-
falva 3-0, Dicsőszentmártoni
Unirea Tricolor – Kutyfalva 4-1.
Szováta állt.

A felsőházi rájátszás csoportjai
* A csoport: 1. Dévai Autobergamo 3

pont, 2. Temesvári Informatica 1, 3. Jász-
vásári Poli 0.

* B csoport: 1. Galaci United 3, 2. Szé-
kelyudvarhelyi FK 1, 3. Dunărea Călăraşi
0.

Az alsóházi rájátszás párosítása
A két győzelemig tartó párharcok:
* Csíkszeredai Imperial Wet – Maros-

vásárhelyi City’us
* Resicabányai Munkás – Sepsi Futsal

Ranglista
1. MSE                          17      15 2 0 82-18 47
2. Marosoroszfalu       17      13 1 3 70-20 40
3. Szováta                    16      12 2 2 48-26 38
4. Marosludas              16      12 1 3 45-14 37
5. Atletic                       17      8 4 5 45-23 28
6. Gaz Metan                17      8 4 5 42-31 28
7. Nyárádtő                  17      8 2 7 50-32 26
8. Dicsőszentmárton   17      6 3 8 32-46 21
9. Ákosfalva                 17      5 5 7 29-31 20
10. Nyárádszereda      17      5 3 9 44-45 18
11. Kutyfalva                17      4 2 11 37-70 14
12. Mezőméhes           16      4 0 12 22-55 12
13. Náznánfalva           17      3 2 12 21-49 11
14. Nagysármás          17      3 2 12 24-73 11
15. Dános                     17      3 1 13 28-86 10

Futballbajnoki eredmények
* 1. liga, felsőházi rájátszás, 4. forduló: Jászvásári CSM Politehnica – Konstancai Viitorul 0-2, Ko-

lozsvári CFR – Gyurgyevói Astra 1-1. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 36 pont, 2. Bukaresti FCSB 35,
2., 3. Craiova 31.

* 1. liga, alsóházi rájátszás, 3. forduló: Botoşani – Bukaresti Dinamo 0-1; 4. forduló: Botoşani – Vo-
luntari 1-0, Dinamo – Chiajna 3-1. Az állás: 1. Dinamo 29 pont, 2. Botoşani 25, 3. Voluntari 18, ...8. Sepsi
OSK 13.

* 2. liga, 28. forduló: Snagov – Piteşti 1-2, Brăila – Clinceni 3-3, Nagyváradi Luceafărul – Mioveni 0-1,
Miroslava – Baloteşti 1-2, Marosvásárhelyi ASA – Bukaresti Metaloglobus 0-3 (hivatalból), Arad – Szat-
márnémeti 3-0 (hivatalból), Zsilvásárhely – Călăraşi 0-3, Temesvári Poli ASU – Afumaţi 2-1, Suceava –
Nagyszeben 0-3. Az élcsoport: 1. Călăraşi 68 pont, 2. Nagyszeben 65, 3. Târgovişte 58.

* 3. liga, I. csoport, 21. forduló: Csíkszereda – Lieşti 3-0, Kézdivásárhely – Bákói Aerostar 1-2, Paşcani
– Galaci Oţelul 0-2, Darabani – Székelyudvarhely 0-1, Rădăuţi – Focşani 1-1, Barcarozsnyó – Galaci Me-
talosport 3-0 (hivatalból), Valea Mărului – Szászhermány 0-3 (hivatalból). Az állás: 1. Aerostar 49 pont,
2. Csíkszereda 46, 3. Oţelul 43.

* 3. liga, V. csoport, 21. forduló: Kudzsir – Magyarigen 3-1, Lénárdfalva – Szászrégeni Avântul 2-2,
Medgyesi Gaz Metan II – Magyargáld 0-2, Gyulafehérvár – Kolozsvári CFR II 3-2, Radnót – Dés 0-0, Ko-
lozsvári Sănătatea – Tasnád 6-0, Vidombák – Kolozsvári U 0-3. Az állás: 1. Kolozsvári U 47 pont, 2. Ma-
gyargáld 40, 3. Kudzsir 39.

Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor 

Elfáradni látszik az OlimpicNagy botránnyal zárult 
a teremlabdarúgó 1. liga alapszakasza



A Liverpool a Manchester
City, a Barcelona pedig az AS
Roma ellen szerzett három-
gólos előnyt szerdán a labda-
rúgó Bajnokok Ligája
negyeddöntős párharcának
első felvonásán. A különbség
annyi, hogy az angol derbin
3-0-ra győzött a hazai együt-
tes, míg a katalánok 4-1-re
múlták felül olasz ellenfel-
üket.

A Vörösök az első félidőben el-
döntötték a mérkőzést, ugyanis
előbb Mohamed Szalah használta
ki a manchesteri védelem megin-

gását, majd Alex Oxlade-Cham-
berlain lőtt bombagólt, Sadio
Mane pedig fejjel vette be a Pre-
mier League-ben toronymagasan
éllovas, így esélyesebbnek tartott
Manchester City kapuját.

Az angol rangadó előtt botrány
tört ki az utcán, ugyanis a vendé-
gek csapatbuszát megdobálták
üvegekkel. Az egyik ablak betört,
emiatt másik busszal kellett tá-
voznia a csapatnak, de személyi
sérülés nem történt. A Liverpool
közleményben kért elnézést a ri-
válistól, illetve jelezte, minden-
ben együttműködik a hatóságok-

kal, hogy azonosítsák az elköve-
tőket.

A spanyol–olasz párharcban a
rómaiak mezőnyben egyenrangú
partnerei voltak az esélyesebb Bar-
celonának, azonban Daniele De
Rossi szerencsétlen mentési kísér-
lete a bal sarokban kötött ki. A má-
sodik játékrészt a Roma kezdte
veszélyesebben, ennek ellenére
egy újabb szerencsétlen megmoz-
dulás megduplázta a Barcelona
előnyét. Ezúttal Konsztantinosz
Manolasz próbált menteni, a labda
előbb a kapufára pattant, onnan a
görög védő térdére, majd a kapuba.
„Önerőből” Gerard Pique talált
először a hálóba, amikor Alisson
védését követően a kipattanót lőtte
az üres kapuba közelről. A hajrá-
ban úgy tűnt, hogy Edin Dzeko
góljával reális esélyük marad a ró-
maiaknak a hazai visszavágóra,
azonban a 87. percben Luis Suarez
kapott „gólpasszt” egy vendégvé-
dőtől, amelyet ki is használt egy
pontos, bal alsó sarokba tartó lö-
véssel. A Barca 26. BL-meccsén
maradt veretlen hazai pályán.

A visszavágókat kedden 
játsszák.
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Huszti Szabolcs góllal és gól-
passzal járult hozzá a Videoton Új-
pest elleni háromgólos
győzelméhez szombaton, a felcsúti
Pancho Arénában, a labdarúgó OTP
Bank Liga 25. fordulójának záró-
mérkőzésén.

A találkozó első húsz perce nagy
hazai fölényt hozott, ami a 19. perc-
ben érett góllá: Huszti szögletét S.
Scepovic fejelte az újpesti kapuba.
A vendégegyüttes átvette a kezde-

ményezést, de kevés helyzetéből
nem szerzett gólt.

A második félidő elején Huszti
szabadrúgásból kettőre növelte a
Videoton előnyét. A folytatásban is
a hazaiak akarata érvényesült, az
Újpest próbálkozásai nem jelentet-
tek veszélyt. A végeredményt Nego
alakította ki, mert bár a székesfehér-
váriak később kétszer, a 86. és a 93.
percben is büntetőhöz jutottak, Ko-
vács István mindkettőt kihagyta.

Huszti vezérletével sima fehérvári siker
az Újpest ellen

Mind a négy hazai csapat győzött
a labdarúgó-Európa-liga negyed-
döntőjének első, csütörtöki felvoná-
sán. Az egyetlen magyar
érdekeltségű együttes, a Gulácsi
Péter kapust foglalkoztató RB Lip-
cse aratta a legkisebb különbségű
sikert, ugyanis 1-0-ra múlta felül az
Olympique Marseille-t.

A legizgalmasabb összecsapást a
Lazio és a Salzburg játszotta, az ola-
szok kétszer is előnybe kerültek, de
a szeptember óta veretlen osztrákok

mindkétszer egyenlítettek. Az
utolsó szó viszont ismét a római
együttesé volt, amely újabb két ta-
lálatával végül 4-2-es sikerrel kö-
szöntötte a 42. születésnapját
ünneplő vezetőedzőjét, Simone In-
zaghit. Az Atlético Madrid 2-0-ra
múlta felül a Sporting Lisszabont,
míg a legnagyobb előnyt 4-1-es
eredménnyel az Arsenal szerezte a
CSZKA Moszkva ellen.

A visszavágókat csütörtökön ren-
dezik.

Európa-liga: Minden hazai csapat nyert

Bajnokok Ligája: A Liverpool és a Barcelona
is háromgólos előnyben

A négyszeres világbajnok Se-
bastian Vettel, a Ferrari német pi-
lótája nyert pályafutása 200.
Forma-1-es futamán, a vasárnapi
Bahreini Nagydíjon. A 30 éves ver-
senyzőnek ez volt a 49. diadala, és
a szezonnyitó ausztráliai verseny
után az idény második futamán
sem talált legyőzőre.

A második helyen Valtteri Bot-
tas, a Mercedes finn pilótája zárt,

míg csapattársa, a négyszeres vb-
győztes, címvédő Lewis Hamilton
a kilencedik pozícióból rajtolva
harmadikként végzett. Egészen
remek eredményt ért el a 22 esz-
tendős francia Pierre Gasly, aki pá-
lyafutása hetedik F1-es nagydíján
a negyedik helyen ért célba a Toro
Rosso Hondával.

A vb a hét végén Kínában foly-
tatódik.

Nagyon könnyen lehet, hogy
mind a négy párharc már az első
mérkőzésen eldőlt a Bajnokok Li-
gája 2017-2018-as kiírásának ne-
gyeddöntőjében, mivel három
összecsapáson is háromgólos siker
született, a negyediken pedig a
Bayern München idegenben győ-
zött 2-1-re a gyengébb játékerejű
Sevillával szemben. A BEK és BL
történetében csak egyszer fordult
elő, hogy a negyeddöntő első mér-
kőzésén három találkozón is
három- vagy többgólos különbség
alakult ki, mutat rá összeállításában
az NSO.

A futballstatisztikai analízissel
foglalkozó FiveThirtyEight szakér-
tői nem sok izgalmat várnak a Baj-
nokok Ligája negyeddöntőjének
visszavágóira. A Barcelona, a
Bayern München és a Real Madrid
továbbjutását egyaránt 98 százalé-
kos eséllyel prognosztizálják, míg a

Manchester Cityt 3-0-val elgázoló
Liverpoolnak 93 százaléknyi san-
szot adnak az elődöntőbe jutásra.
Igencsak meglepő lenne, ha a City,
Juventus, AS Roma, Sevilla kvartett
bármelyik tagjával találkoznánk a
legjobb négy között.

A nagy fordításban reménykedő
csapatok nem sok biztató példát ta-
lálnak az első számú európai kupa-
sorozat történelemkönyvében.
Negyed- vagy elődöntőben a BEK
és BL fennállása során egyetlen
gárda tudott 3-0-s vereséget köve-
tően fordítani, az 1985-1986-os
BEK elődöntőjében a Barcelona,
amely a svéd IFK Göteborggal
szemben jutott tovább (0-3, 3-0, 11-
esekkel 5-4). Valamivel közelebbi a
példa 4-1-es vereséget követően
való fordításra: a 2003-2004-es
Bajnokok Ligájában a Deportivo La
Coruna 4-1-re kikapott a San Siró-
ban az AC Milantól, hogy aztán a

Riazorban feltörölje a pályát az ola-
szokkal (4-0).

Már maga az is szokatlan, hogy
a Bajnokok Ligája negyeddöntőjé-
ben ilyen nagy különbség alakul ki
három mérkőzésen is. Ez csak egy-
szer történt meg a BL és a BEK his-
tóriájában, méghozzá a
2010-2011-es idényben. Akkor a
Real Madrid 4-0-ra nyert a Totten-
ham ellen, a Barcelona 5-1-re ütötte
ki a Sahtar Donyecket, a címvédő
Internazionale pedig hatalmas meg-
lepetésre otthon kapott egy 5-2-es
pofont az eksztázisban játszó
Schalke 04-től. A fordításhoz persze
egyik együttes sem járt közel a visz-
szavágón – sőt, az a ritka eset for-
dult elő, hogy mind a négy
negyeddöntő kettős győzelemmel
végződött.

Az igazat megvallva most sem
tennénk sok pénzt a csodás fordítá-
sokra az első meccseken látottak

alapján. És itt érdemes visszautalni
a Sporttudományok Nemzetközi
Központja (CIES) friss tanulmá-
nyára, amely kimutatta, hogy az
összes megvizsgált küzdelemsoro-

zatból a Bajnokok Ligája a legke-
vésbé kiegyenlített, itt végződik a
mérkőzések legnagyobb százaléka
az egyik fél három- vagy többgólos
sikerével.

BL: Unalomba fulladó párharcok? Csak egyszer volt ilyen a 8 között!

Eredményjelző
* végeredmény, Bahreini

Nagydíj, Szahír (57 kör, 308,238
km, a pontszerzők): 1. Sebas-
tian Vettel (német, Ferrari)
1:32:01.940 óra, 2. Valtteri Bot-
tas (finn, Mercedes) 0.699 má-
sodperc hátrány, 3. Lewis
Hamilton (brit, Mercedes) 6.512
mp h., 4. Pierre Gasly (francia,
Toro Rosso) 1:02.234 perc h., 5.
Kevin Magnussen (dán, Haas)
1:15.046 p h., 6. Nico Hülken-
berg (német, Renault) 1:39.024
p h., 7. Fernando Alonso (spa-
nyol, McLaren) 1 kör h., 8. Stof-
fel Vandoorne (belga, McLaren)
1 kör h., 9. Marcus Ericsson
(svéd, Sauber) 1 kör h., 10. Es-
teban Ocon (francia, Force
India) 1 kör h.

* pole pozíció: Vettel

Eredményjelző 
Labdarúgó Bajnokok Ligája-negyeddöntő, első mérkőzések:
* Juventus (olasz) – Real Madrid (spanyol) 0-3 (0-1)
Gólszerzők: C. Ronaldo (3., 64.), Marcelo (72.).
* Sevilla (spanyol) – Bayern München (német) 1-2 (1-1)
Gólszerzők: Sarabia (32.), illetve Jesús Navas (37 – öngól), Thiago

Alcántara (68.).
* Barcelona (spanyol) – Roma (olasz) 4-1 (1-0)
Gólszerzők: De Rossi (38 – öngól), Manolasz (55 – öngól), Piqué

(59.), L. Suárez (87.), illetve Dzeko (80.).
* Liverpool (angol) – Manchester City (angol) 3-0 (3-0)
Gólszerzők: Szalah (12.), Oxlade-Chamberlain (21.), Mané (31.).
Visszavágók:
* április 10.: Roma – Barcelona (Look TV, Telekom Sport 1), Man-

chester City – Liverpool (M4 Sport, Pro TV, Telekom Sport 2)
* április 11.: Real Madrid – Juventus (M4 Sport, Look Plus),

Bayern München – Sevilla (Look TV, Szlovák 1)

Bahreini Nagydíj: Vettel győzött pályafutása 200. futamán

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, negyeddöntő, első mérkőzések:
* SS Lazio (olasz) – Salzburg (osztrák) 4-2 (1-1)
Gólszerzők: Lulic (8.), Parolo (49.), Anderson (74.), Immobile (77.),

illetve Berisha (30., 11-esből), Minamino (71.).
* Atlético Madrid (spanyol) – Sporting Lisszabon (portugál) 2-0 (2-0)
Gólszerzők: Koke (1.), Griezmann (40.).
* Arsenal (angol) – CSZKA Moszkva (orosz) 4-1 (4-1)
Gólszerzők: Ramsey (9., 28.), Lacazette (23., 35., előbbit 11-esből),

illetve Golovin (15.).
* RB Lipcse (német) – Olympique Marseille (francia) 1-0 (1-0)
Gólszerző: Werner (45+1.).

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Vettel 50 pont, 2. Hamilton 33, 3. Bottas 22, 4. Alonso 16, 5. Kimi Räikkönen (finn, Fer-

rari) 15, 6. Hülkenberg 14, 7. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 12, 8. Gasly 12, 9. Magnussen 10,
10. Max Verstappen (holland, Red Bull) 10, 11. Vandoorne 6, 12. Ericsson 2, 13. Carlos Sainz Jr. (spa-
nyol, Renault) 1, 14. Ocon 1

* csapatok: 1. Ferrari 65 pont, 2. Mercedes 55, 3. McLaren 22, 4. Red Bull 20, 5. Renault 15, 6. Toro
Rosso 12, 7. Haas 10, 8. Sauber 2, 9. Force India 1

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 25. forduló: Videoton FC – Újpest FC

3-0 (1-0)
Felcsút, 2568 néző, vezette: Andó-Szabó.
Gólszerző: S. Scepovic (19.), Huszti (54.), Nego (84.).
Sárga lap: Kálnoki-Kis (45.), Nagy D. (78.).
Videoton: Kovácsik – Nego, Juhász R., Vinícius, Stopira – Nikolov

(78. Fiola), Pátkai, Hadzic – Huszti (85. Kovács I.) – Lazovic (87.
Varga J.), S. Scepovic.

Újpest: Pajovic – Balázs B., Bojovic, Kálnoki-Kis, Litauszki, Mohl
– Cseke (64. Obinna), Nagy D. (81. Tischler), Sankovic (73. Onovo),
Pauljevic – Novothny.

Eredményjelző
A magyar labdarúgó NB I 25. fordulójának eredményei: Ferenc-

város – Mezőkövesd 3-0, Diósgyőr – Szombathelyi Haladás 1-2,
Paks – Debreceni VSC 2-5, Vasas – Puskás Akadémia 1-2, Budapest
Honvéd – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-0, Videoton – Újpest 3-0.

Ranglista
1. Ferencváros          25 16 6 3 55-22 54
2. Videoton                24 15 6 3 51-24 51
3. Debrecen               25 10 6 9 43-33 36
4. Honvéd                  24 10 5 9 39-39 35
5. Paks                       25 9 8 8 37-39 35
6. Újpest                    25 8 10 7 31-32 34
7. Diósgyőr                25 8 6 11 39-41 30
8. Puskás Akadémia 25 7 8 10 30-38 29
9. Szombathely         25 8 3 14 27-40 27
10. Mezőkövesd        25 6 8 11 30-47 26
11. Vasas                   25 7 5 13 30-47 26
12. Balmazújváros    25 5 9 11 27-37 24

Luis Suárez lőtte a Barca negyedik gólját.                                                                Fotó: AP



ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház kerttel Nyárádszeredában.
Tel. 0365/735-081. (7740)

ELADÓ Nyárádmagyaróson nyaraló-
nak is alkalmas telek 20 ár kerttel.
Tel. 0749-110-968. (7576-I)

ELADÓ új, összecsukható tolószék. Tel.
0788-288-249. (7711)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (7179)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-
831. (7798)

ELADÓK: rugós matrac (190x90) –
50 lej, kalitka – 20 lej, 3 m gumisző-
nyeg – 30 lej, 15 cm-es fehér ablak-
párkány – 10 lej/m, ablakrácsok – 3
lej/kg, tömör tégla bontásból – 1 lej,
négyégős aragázkályha. Tel. 0729-
442-031. (sz.-I)

MINDENFÉLE

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

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

HŰTŐK javítása lakásán garanciával.
Tel. 0748-020-050. (7773)

INGYENES endokrinológiai vizsgálat!
Orvosi javallatra mell- és csontszűrés,
labor. Tel. 0265/311-771, 0740-158-526.
(7749)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (7783)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garan-
ciával. Tel. 0740-680-648,
0722-693-866. (19988)

ALKALMAZUNK kőművest. Tel. 0742-
557-214. (7769)

IDŐS HÖLGY mellé gondozónőt
keresünk (felváltva 2-2 nap és éjszaka).
Tel. 0755-479-848. (7782)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187. (sz.-I)

SAJÁT VARRÓGÉPÉN, otthonról
dolgozó kezdő/tapasztalt varrónőt
keresünk részmunkaidőre, egyszerű
kis táskák varrására Marosvásárhe-
lyen vagy környékén. Érdeklődni
lehet a 0753-336-124-es telefonszá-
mon. (7801-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Megállt egy szív, mely élni
vágyott, 
pihen az áldott kéz, mely
dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a
házunk,
nem hisszük el, hogy téged
hiába várunk.
Temető csendje ad neked
nyugalmat,
szívünk bánata örökre
megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk
a havadtői CSOMBOR
MAGDOLNÁRA halálának
első évfordulóján. Áldott
emlékét szívükben őrzik
gyászoló szerettei. (7772-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet remény-
kedve viseltél magadban. 
Fájó szívvel emlékeztünk
április 8-án a harcói születésű
id. ASZTALOS ZOLTÁNRA
halálának első évfordulóján.
Két  testvére és azok családja.
(7793)

„Tudom, hogy búcsú nélkül
messzire mentem,
Tudom, hogy megsirattok
nagyon gyakran engem.
Nyugodjatok bele, ahol én
vagyok, 
onnan már nem lehet
hazajönni.
Szerettem volna még veletek
lenni, 
de a halál legyőzött, és el
kellett menni.”
Könnyes az út, mely  sírodhoz
vezet, 
a Jóisten őrködjön pihenésed
felett. 
Két kezed munkáját
mindenhol látjuk, 
míg élünk, örökre szívünkbe
zárjuk. 
Könnyes szemmel tekintünk
az égre, 
és kérjük a Jóistent, hogy
nyugtasson békében.
Fájó szívvel emlékezünk a hat
hete elhunyt nagyernyei idős
FARAGÓ JÁNOSRA. 
Szeretett felesége, három
lánya, fia, vejei és menye, a
hét unoka és nyolc dédunoka.
(7765)

Szomorú szívvel emlékezünk
halálának 24. évfordulóján a
negyteremi TAKÁCS JÓZSEF-
RE, drága édesapánkra.
Ilonka, Jocó, Lenke és Zita.
Emlékét szívünkben örökké
őrizni fogjuk: gyermekei és
azok családja. (7516-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
halálának 4. évfordulóján az
ákosfalvi MÁTHÉ LEVENTÉ-
RE. Emlékét szívünkben
örökké őrizni fogjuk.
Gyermekei: Loránd és Anita,
valamint hozzátartozói. 
(7816-I). 

Az élet koszorújában a
legszebb virág az emlékezés,
mert amíg él a szeretet és az
emlék, addig igazából nincs
halál.
Az idő nem enyhíti
fájdalmunkat, nem maradt
más, csak az emlék.
Fájó szívvel emlékezünk id.
DÉNES JÓZSEFRE, aki hat
hónapja itt hagyott örökre.
Nagyon hiányzol nekünk,
soha nem feledünk, mert mi
Téged nagyon szeretünk.
Nyugodj békében! Szerettei.
(7827)

ELHALÁLOZÁS

„Tied a csend, a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.”
Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy az ehedi születésű 

BALLA LUKÁCS 
türelemmel és méltósággal viselt
súlyos betegség után életének
70. évében örökre itt hagyott
bennünket. Temetése 2018. ápri-
lis 11-én 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi Jeddi úti temetőben.
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik utolsó útjára
elkísérik és mély gyászunkban
osztoznak. 

A gyászoló család. (7828-I)

„Tiéd a csend és a nyugalom,

miénk a könny és az örök fájda-

lom.”

Fájó szívvel, könnyes szemmel
tudatjuk, hogy a szeretett fele-
ség, édesanya, nagymama, déd-
mama, testvér, rokon és jó
szomszéd, 

NAGY ÁGNES 
szül. Szabó 

április 6-án türelemmel viselt,
hosszú szenvedés után örökre
megpihent. Élt 80 évet. Drága ha-
lottunk temetése Dicsőszentmár-
tonban, a református temetőben
lesz április 12-én, csütörtökön 14
órakor. 

Búcsúznak tőle: bánatos férje, 
2 leánya, fia és azok családja,

valamint 8 unokája 
és 6 dédunokája. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, CSIKI
LÁSZLÓ temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
együttérzésükkel enyhítették
fájdalmunkat. Külön köszönjük
az Adventista Egyház vigasztaló,
szép szolgálatát. (7744-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Búcsú nélkül mentél el,
csendesen, szerényen, drága
lelked nyugodjon békében!
Hirtelen halálod megtörte
szívünket, örökké őrizzük
drága emlékedet. Nem
simogathatjuk őszülő fejed,
nem láthatjuk értünk aggódó
szemed, marad a csend. 
Megállt a szív, mely élni
vágyott, pihen az áldott két,
mely dolgozott, imádkozott.
Nélküled üres és szomorú a
házunk, nem hisszük el, hogy
téged hiába várunk.
Nem vársz már bennünket
ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Két kezed munkáját mindenhol látjuk, áldott, szép emléked, míg
élünk, szívünkbe zárjuk.
Már két éve, hogy örökre elmentél, itt hagytál bennünket,
elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért
küzdöttél. 
Pihenj csendesen, hol nincsen már fájdalom, szívünkben itt
leszel, míg élünk e világon.
Könnyes az út, mely a sírodhoz vezet, a Jóisten őrködjön
pihenésed felett. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel már
nem hozhatunk vissza.
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki.
Csillaggá változtál, barangolsz az égen, gyere mifelénk is, úgy,
mint réges-réges. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Szívedben nem volt más,
csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed.
Istenem, óvd őt, és öleld át helyettünk, mert csak te tudod,
mennyire szerettük.
Megállunk néma sírod mellett, szeretnénk még egyszer megfogni
a kezed, és megköszönni végtelen szereteted. Legyen csendes
pihenésed, nyugodjál békében! 
Isten veled, drága, kedves ZSUZSIKÁM!
Szívemben megmarad a hit, a remény, a szeretet.
A te bánatos férjed, Józsi.

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már
nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben
érted él, s bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet.
Fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, április
9-ére, amikor két éve  búcsú nélkül itt hagyott drága édesanyánk, 
PÁL ZSUZSÁNNA 
magyartanárnő.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Emlékét őrzi két bánatos fia: Attila és Laci, két menye, Mirela,
Nikoleta, két unokája:  Robika, Norbi. (7811-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett
állások betöltésére: NEVELŐ – egy állás a mezőfelei családi
típusú házhoz,  NEVELŐ – egy állás a dicsőszentmártoni családi
típusú házhoz (Coşbuc u. 110. sz.), NEVELŐ – egy állás a
marosszentkirályi és marosszentannai családi típusú házakhoz.
Sajátos követelmények: érettségi diplomával igazolt középfokú
végzettség.
Az írásbeli vizsga 2018. május 3-án 10 órakor lesz, az állásinterjú
az írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a
gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat április 23-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon.
(sz.-I)



KÖZLEMÉNY
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala pályázatot hir-

det a 2018. június 1. és szeptember 1. közötti időszakban
megszervezendő kulturális programok, projektek, tevékenységek nem
visszatérítendő támogatására. A pályázatok benyújtási határideje 2018.
május 5.

A támogatási útmutató és a formanyomtatványok elérhetők a
www.tirgumures.ro honlapon (további információk Sztancs Erzsébetnél
a 0265-268.330-as telefonszám 162-es vagy 163-as mellékén).

A pályázatokat zárt borítékban a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal iktatóhivatalába kell benyújtani.

Dr. Dorin Florea polgármester
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KÖZLEMÉNY
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

(székhelye: Győzelem tér 3. szám, 
telefon 0265-268.330, 190-es mellék, fax: 0365-801.856)

tájékoztatja a lakosságot, hogy

közvetlen odaítéléssel bérbe adja a Marosvásárhely megyei jogú város
magántulajdonában levő legelőket, a következő helyszíneken, állatok
legeltetésére, a 2013. évi 34-es sürgősségi kormányendeletet módosító
és kiegészítő 2018. évi 44-es törvény szerint:

A bérlést igénylő kérvényeket 2018. április 18-án 12 óráig lehet be-
nyújtani a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, Győze-
lem tér 3. szám, 13-as iroda (az intézmény iktatóhivatala).

Csak a helyi közbirtokosságnak a gazdaságok országos nyilvántar-
tásába bejegyzett állatokkal rendelkező tagjai jelentkezhetnek, a kér-
vényeket a következő okiratokkal együtt kell benyújtani:

a) az érvényes személyazonossági igazolvány másolata; 
b) megállapító bizonylat, alapító okirat/alapszabályzat, pénzügyi be-

jegyzési igazolás – jogi személyek, közbirtokossági egyesületek
(helyi állattenyésztők) esetében;

c) másolat azokról az okiratokról, amelyek alátámasztják az állatoknak
a gazdaságok országos nyilvántartásába vételét (másolat a gazdaságok
országos nyilvántartási tagságát igazoló gazdasági kártyáról vagy a
gazdasági kártya számára vonatkozó igazolás a kerületi állatorvostól);

d) igazolás a kerületi állatorvostól a gazdaságok országos nyilvántar-
tásában szereplő állatállományról, csoportok szerint; 

e) igazolás a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe
tartozó mezőgazdasági nyilvántartótól, amely alátámasztja a tulajdon-
ban levő állatmennyiséget.

Az állattenyésztők egyesületeinek, jogi személyek székhelyének Ma-
rosvásárhely területén kell lennie és jogilag létre kellett jönnie legalább
egy évvel a bérlést igénylő kérvény benyújtásának időpontja előtt. Az
állattenyésztők egyesületeinek kérésre egy táblázatot kell benyújtaniuk
az egyesület tagjaival, a gazdaságok országos nyilvántartásában sze-
replő helyi állattenyésztőkkel.

Dr. Dorin Florea polgármester

Marosvásárhely megyei jogú város jegyzője
a Jogügyi Igazgatóság ügyvezető igazgatója

Dianora Cătană

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
A SERVINSTAL KFT. alkalmaz GÉPLAKATOSOKAT  és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Tel.
0742-574-804. (sz.-I)
FŐTÉRI IRODÁBA, IRODAI TEVÉKENYSÉGRE TÁRSAT keresek. Tel. 0754-483-104. E-mail-cím:
tim_invest@yahoo.com (sz.-I)
MÉHÉSZ mellé SEGÉDET keresek szezonra. Tel. 0740-070-532. (sz.-I)
VARRODA ALKALMAZ SZEMÉLYZETET lineáris varrógépre.  Fizetést (1500 lejig) és ételjegyeket
ajánlunk. Érdeklődni a 0769-670-858-as telefonon. (20013)
KAMIONOSOKNAK munkalehetőség! Csak Németországon belül (Nürnberg környéke) éjszakai konté-
nerszállítás. Nyelvtudást nem igényel. A munkaadó ingyenes szállást biztosít. Több info a 0756-754-073,
00-49-151-6673-3214-es telefonon. (20010)
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (sz.-I)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és SOFŐRT. Tel. 0744-644-026. (sz.-I)
CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk személyeket. Tel 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com
(19951-I)
TEXTIL-SZITAMŰHELYBE MUNKÁST keresünk. Munkaköri leírás: matricák, sziták előkészítése szá-
mítógépen, és ezek nyomtatása papírra, műanyagra vagy szövetre; nyomtatás előkészítése és elvégzése; a
nyomtatott anyagok csomagolása és szállításának előkészítése; információs támogatás az ügyfeleknek és
az eladási osztálynak; a megrendelések befejezésének követése. Az ideális jelölt: szakmai tapasztalat leg-
alább 1 év; számítógép-ismeret (előny Corel Draw); középfokú végzettség; felelős személy, rendezett, figyel
a részletekre és kreatív. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: cariere@renania.ro vagy sze-
mélyesen a  Budiului–Bodoni utca  68. szám alatt, Marosvásárhelyen. Tel.: 0265/264-656, fax: 0265/260-
906. (sz.-I)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő FIA-
TAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Amit kínálunk: biz-
tos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as tele-
fonszámon. (-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATOKAT KÖVETŐ OSZTÁLY

HIRDETÉS
A Gyulakuta – Székelyvécke – Hargita megye ha-
tára közötti 134-es megyei út, 5+600 km-nél ta-
lálható áteresz javítására vonatkozó projekt
környezeti hatásvizsgálatával kapcsolatos döntés-
ről

A MAROS MEGYEI TANÁCS A Gyulakuta – Székely-
vécke – Hargita megye határa közötti 134-es me-
gyei út, 5+600 km-nél található áteresz javítása
projekt lebonyolítójaként értesíti az érdekelteket,
hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
a munkálatok környezeti hatását elemezve úgy
döntött, nem szükséges környezeti hatástanulmány
A Gyulakuta – Székelyvécke – Hargita megye ha-
tára közötti 134-es megyei út, 5+600 km-nél ta-
lálható áteresz javítása c. projektnek a
kivitelezéséhez, amelynek keretében Székelyvécke
községben, Székelyszállás faluban, a 134 megyei út
13C jelzésű országút kereszteződésénél, az 5+600
km-nél fognak munkálatokat végezni. A Maros Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség döntését és
ennek indoklását tartalmazó dokumentum terve-
zete elérhető és tanulmányozható az ügynökség
székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám),
hétfőn 9-15 óra között, keddtől péntekig 9-12 óra
között, valamint a http://apmms.anpm.ro webol-
dalon.
Az érdekeltek a döntéstervezettel kapcsolatos
megjegyzéseiket/ellenvetéseiket jelen hirdetés
közlésétől számított 5 napon belül továbbíthatják
a hatóságnak.

Péter Ferenc                             Paul Cosma
ELNÖK                                     JEGYZŐ

Ovidiu Dancu
ALELNÖK

Asszonydomb (Dealul Femeii) 16,78 hektár SZARVASMARHA

Bese (Beşa) 25,09 hektár SZARVASMARHA 

Kiskút (Fîntîniţa) 27,7 hektár JUH 

A bérleti díj 393,75 lej/hektár.



12   NÉPÚJSÁG _________________________________________________ KÖZLEMÉNY _______________________________________________ 2018. április 10., kedd

8%-os árkedvezmény 
az ELDI összes termékeire!

Maros megye első számú sütő-
ipari termékeket előállító cége a
Népújsággal közösen áprilisban
8%-os árkedvezményt ajánl az ösz-
szes ELDI-termékre, amennyiben
májusra előfizet lapunkra. 

Az ajánlat, az ELDI-hűségkártya
alapján, az összes Maros megyei
ELDI-üzletben érvényes. 

A hűségkártya az ELDI titkárságán
munkanapokon 8 és 16 óra között a 0740-
309-619-es telefonszámon igényelhető. 

Amennyiben van hűségkártyájuk, a rek-
lámkampányban való részvétel érdekében,
kérjük, közöljék a szériaszámát a fenti te-
lefonszámon. A kártyát a bejelentést köve-
tően legtöbb 24 órán belül aktiválják. 

Mindkét esetben csupán közölniük
kell az újságelőfizetéskor kapott számla
számát. 

A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába 
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

fémesztergályos
Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás

gépbeállító, gépkezelő

Előny, de nem feltétel: 
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos, 
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezelését megtanítjuk.

Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-
szolgálatán (Gh. Doja 145/a) vagy a cserefalvi Surtec vevő-
szolgálatán (Cserefalva,115 szám), illetve e-mailben: 
productie@surubtrade.ro. További információ a 0742-074-194
telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés


