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Közvita a közszállításról

A jelen és a jövő is terítéken

A legjobb gyűjtés
volt

Sikeresnek bizonyult a Marosvásárhelyi Adományozói Kör legújabb jótékonysági akciója. A
Köpeczi–Teleki-házban március 21én, csütörtökön zajlott gyűjtésről Gál
Sándor, az adományozói kör létrehozását kezdeményező Marosszéki Közösségi Alapítvány ügyvezető
igazgatója tájékoztatott.

____________4.
Lejártak
a próbavizsgák
Az utóbbi időben a marosvásárhelyi közéletben éles vitákat
gerjesztő kérdések egyike volt a közszállítás ingyenessé tételére vonatkozó javaslat. Ennek kapcsán került terítékre a
tömegközlekedés kérdésköre a Marosvásárhelyi Rádió által
kezdeményezett Beszéljük meg című közvitasorozat harmadik
állomásán, melyet kedden a rádió székhelyén tartottak meg.
Mint itt kiderült, a jelenlegi szolgáltatás ingyenessé tétele
csak apró részlete egy sokkal fogasabb kérdésnek, annak,
hogy mikor lehet egyáltalán a környező városokkal összehasonlítható színvonalú tömegközlekedés megyeszékhelyünkön. És mint számos más téren, a jövő ebben is ködös.

Benedek István

Fotó: Nagy Tibor

Ingyen a rosszat
A köztudottan gyenge színvonalú marosvásárhelyi tömegközlekedésben jelenleg a lakosság mintegy 20%-ára tehető az a hányad, amely nem
élvez valamilyen kedvezményt, és abból az éves költségvetési keretből,
amit a város évente a közszállítási társulásnak juttat, ki lehetne gazdálkodni a szolgáltatás ingyenessé tételének anyagi vonzatát. Emellett a
közszállítás ingyenessé tétele révén a gépkocsiforgalmat is csökkenteni
lehetne – fejtette ki a vonatkozó javaslatot előterjesztő Magyary Előd, a
városi tanács RMDSZ-frakciójának vezetője. Tatár Béla, a városi tulajdonú Helyi Közszállítási Rt. vezetője megerősítette, a várostól kapott jelenlegi költségvetési keretből kigazdálkodható ennek a javaslatnak a
vonzata, mert az ingyenesség bevezetése csökkentene is egyes
(Folytatás a 6. oldalon)

A három tantárgyból – román, magyar,
matematika – elért jegyek vegyesek, a
hetedik osztályban gyengébbek, a
nyolcadikban valamivel magasabbak,
de a színvonal a legjobbnak tartott iskolákban is csak valamivel jobb a közepesnél.

____________5.
Kétgólos vereséggel
rajtolt a magyar
válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön 2-0-ra kikapott Szlovákia vendégeként a Nagyszombaton rendezett
Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen.

____________7.

Kik székeltek
a fejedelmi palotában?

Bodolai Gyöngyi

Minden alkalommal élményt jelent számomra Gyulafehérvár. A
fokozatosan restaurált várban, bár próbálták nagyságban és magasságban is túlszárnyalni, az erdélyi középkori építészet remekműve marad a Szent Mihály érseki székesegyház, amely a Szent
István által alapított első bazilika alapjaira épült, és jeles történelmi személyiségeink szarkofágját őrzi. Értékes gyűjteményeivel
páratlan látványt jelent a Batthyaneum könyvtár és csillagvizsgáló,
amelyet, bár törvénybe foglalva szolgáltattak vissza a római katolikus egyháznak, a restitúció mégsem történt meg, és 2018-ban
újból pert veszített az egyház.
A várban levő restaurált épületek között évek óta mostohagyermekként szégyenkezik megkopott és omladozó ruhájában a hajdani
fényes fejedelmi palota, amely előtt Vitéz Mihály, azaz Mihai
Viteazul méretes lovas szobra áll. Az egyemeletes épület falán pedig
hatalmas bronzrelief örökíti meg az Erdélyt és Moldvát elfoglaló
havasalföldi vajda emlékét. Erre épül a román televízió által rendszeresen sugárzott hirdetés is, miszerint a palotát, ahol Vitéz Mihály
székelt, európai uniós projekt keretében újítják fel. A többmilliónyi
uniós támogatást a Regio, azaz a Regionális Operatív Program keretében nyerték el a megrongálódott épület restaurálására.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 16 perckor,
lenyugszik
18 óra 41 perckor.
Az év 84. napja,
hátravan 281 nap.

Ma IRÉN és ÍRISZ,
holnap EMÁNUEL napja.
IDŐJÁRÁS
Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 170C
min. 60C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

13, 4, 22, 35, 39 + 4
20, 16, 7, 37, 36, 2

13, 45, 49, 26, 18, 28

NOROC PLUS: 4 1 3 9 4 4

SUPER NOROC: 6 9 0 3 2 0
NOROC: 5 0 8 8 3 2 3

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Ingyenes felkészítők megyeszerte…

Április 6-ától a tanév végéig, szombaton délelőttönként ingyenes felkészítőket tartanak a nyolcadikos képességvizsgára román és magyar nyelvből, valamint matematikából,
a következő településeken: Dicsőszentmárton, Nyárádszereda, Erdőszentgyörgy, Szászrégen, Szováta. Novák
Csaba Zoltán és Császár Károly Zsolt szenátori irodája, illetve az RMDSZ Maros megyei szervezete által kezdeményezett felkészítőkre a következő elérhetőségeken lehet
jelentkezni: Dicsőszentmárton – Magó Attila, tel. 0726-340631; Nyárádszereda – Fancsali Ferenc, tel. 0741-052-523;
Erdőszentgyörgy – Léta Áron András, tel. 0728-235-941;
Szászrégen – Dénes József, tel. 0745-938-305; Szováta
– Kovács István, tel. 0756-839-119. A felkészítőkre a jelentkezéseket követő egyeztetések alapján, a megbeszélt
helyen kerül sor.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előadásai
a színházi világnapon

A Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlése 1961-ben elfogadott
határozata alapján március 27-e a színházi világnap, annak emlékére,
hogy 1957. március 27én volt a párizsi Nemzetek Színházának évadnyitója. 1978-tól minden
évben egy-egy, a Nemzetközi Színházi Intézet
által felkért színházi alkotó üzenetet fogalmaz
meg erre a napra. 2019ben a kubai Carlos Celdrán
rendező,
író,
színházigazgató osztotta
meg a színházhoz fűződő
gondolatait.
A jeles napon a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu
Társulata Ion Luca Caragiale Farsang című ko- Részegek
médiáját mutatja be Adi
Inclenzan rendezésében, díszlet- és jelmeztervező: Bogdan
Spătaru, videodesign: Mihai Păcurar, koreográfus: Andreea
Belu. Szereplők: Nicolae Cristache, Georgiana Ghergu,
Cristian Iorga, Eduard Marinescu, Theo Marton, Laura Mihalache, Ştefan Mura, Liviu Pancu, Alexandru Pavel. A premierre március 27-én, szerdán este 7 órától kerül sor a
Nagyteremben.
A Tompa Miklós Társulat a Radu Afrim rendezésében
bemutatott, az Országos Színházi Fesztiválon (FNT) is
sikerrel játszott Ivan Viripajev: Részegek című drámát
tűzte műsorra a színházi világnapon. Szereplők: Kádár
Noémi, Gáspárik Attila, Nagy Dorottya, Bokor Barna,
Kovács Botond, B.Fülöp Erzsébet, Galló Ernő, Berek-

… és Marosvásárhelyen

Március 25-én, ma 17 órai kezdettel a St. Georgius Manager Club szervezésében az épületek utáni adózás új rendszeréről, valamint a pályázási lehetőségekről zajlik
kétblokkos tanácsadási képzés a marosvásárhelyi, Forradalom utca 1. szám alatti Köpeczi–Teleki-ház előadótermében. Az épületekre vonatkozó új adózási rendszeről, az
ingatlanok, cégek és javak becsléséről Szép István ingatlanfelértékelő, a pályázási lehetőségekről Szilágyi Nándor
közgazdász tart előadást. A részvétel ingyenes.

Kirándul a Nagyinet

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

Lángra kapott egy ház tetőzete

Rövidzárlat okozta
a tüzet

Március 21-én, csütörtökön este 11.20 óra
körül Maroskeresztúron tűz ütött ki egy emeletes családi ház tetőterében. A késő esti órákban a Maros Megyei Horea Vészhelyzeti
Felügyelőség tűzoltóegységét a padlástérben
keletkezett tűz oltásához riasztották.
A lángokban mintegy 200 négyzetméter tetőzet megsemmisült, a tűz továbbterjedését a tűzoltóknak sikerült megakadályozni, személyi
sérülésről nem érkezett jelentés. Amint Virag
Cristian sajtószóvivő tájékoztatott, a tüzet rövidzárlat okozta.

Székely Ervin-könyvbemutató

Tanácsadási képzés

méri Katalin, László Csaba, Moldován Orsolya, P. Béres
Ildikó, Kádár L. Gellért, Bartha László Zsolt, Simon
Boglárka-Katalin, Varga Balázs és Ruszuly Ervin. Ének:
Kásler Magda; nagybőgő: Kostyák Márton; zongora:
Boros Csaba. Rendező: Radu Afrim; díszlettervező:
Bartha József; jelmeztervező: Moldován Orsolya; zene:
Boros Csaba; koreográfus: Dabóczi Dávid; rendezőaszszisztens, dramaturg: Szabó Réka. Fordító: Kozma András.
Az előadás március 27-én, szerdán este fél 8-tól látható
a Kisteremben. Naprakész információk a www.nemzetiszinhaz.ro, a http://www.teatrunational.ro/ és a www.facebook.com/tompamiklos oldalakon. (közlemény)

Szer Piroska

Április 6-ától a tanév végéig szombaton délelőttönként Marosvásárhelyen, az RMDSZ székházában (Dózsa György
u. 9. sz.) ingyenes felkészítőket tartanak a nyolcadikos képességvizsgára román és magyar nyelvből, valamint matematikából. A Novák Csaba Zoltán szenátori irodája és az
RMDSZ marosvásárhelyi szervezete által kezdeményezett
felkészítőkre az alábbi e-mail-címen lehet jelentkezni:
szászkinga06@yahoo.com, vagy a 0760-357-470-es telefonszámon.
A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány szervezésében Székely Ervin Egy asszimiláns feljegyzései és
Szerelmes szakácskönyv szingliknek című könyveit mutatják be március 26-án, kedden 17 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A köteteket Ágoston Hugó
szerkesztő, publicista ismerteti.

Fotó: Bereczky Sándor

A Funkylvania projektről az Erdély TV-ben
Fotó: ISU

A Funkylvania projektről lesz szó a ma este 8 órakor kez- műsorvezető a meghívottakat: Koszorus Krisztina énedődő Zebra műsorban. Erről az erdélyi zenei kezdeménye- kesnő-dalszerzőt és Kovács Norbert zenészt. Kövessék az
zésről kérdezi Gecse Ramóna és Kovács Károly Erdélyi Magyar Televízió műsorait a Youtube-on is!

RENDEZVÉNY

Húsvéti süteménykészítő verseny

A marosvásárhelyi Női Akadémia Ügyes kezű nők kézművesköre húsvéti süteménykészítő versenyt szervez.
A pályázók legtöbb három recepttel vehetnek részt a
megmérettetésen. A hozzávalók pontos mennyiségének
megjelölését, az elkészítés menetét, az elkészítési időt
és az adagokat tartalmazó recepteket április 11-ig lehet
beküldeni az office@divers.org.ro e-mail-címre. Ha valaki nem tudja elküldeni e-mailben a receptet, részvételi
szándékát a 0740-598-563-as telefonszámon jelezheti,

és a receptet a várbeli Kupola-épületben adhatja le.
Három kategóriában lehet benevezni: sós és édes süteménnyel, valamint tortával. A kész alkotásokat április
13-án 9–10 óra között a marosvásárhelyi vár turisztikai
információs központjába (Kupola) kell eljuttatni. A zsűrizésre aznap, a Húsvéti készülődés a várban rendezvény keretében kerül sor. A zsűri figyelembe veszi a
rendezvényen részt vevő gyermekek véleményét is,
akik kóstolás után szavazhatnak a süteményekre. A
győztes receptek beküldői receptkönyveket és sütéshez
szükséges kellékeket kapnak. A legjobb recepteket fotókkal együtt megjelentetik a Női Akadémia Facebookoldalán, illetve a kiadványaiban.
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Biró Zsolt: közös kampány kellene

– Nem örülök, hogy az RMDSZ és a
Magyar Polgári Párt közötti tárgyalás megfeneklett, és ma nem látjuk
azt, hogy az RMDSZ és az MPP közötti együttműködés, amely 2016ban egyértelműen eredményt
hozott, most, az EP-választások alkalmával ugyanolyan felhajtóerőként eredményes lenne.

Mózes Edith

Két hónappal az európai parlamenti
választások előtt, képviselőként és a Magyar Polgári Párt képviselőjeként, néhány fontos dologra kívánta felhívni a
figyelmet Biró Zsolt parlamenti képviselő pénteki sajtótájékoztatóján.
A képviselő szerint a 2016-os parlamenti választások egyértelműen igazolták, hogy a magyar választópolgárok
díjazzák az együttműködést. Fontosnak
nevezte az erdélyi magyar többpártrendszert, mert egy több mint egymillió-kétszázezres közösség esetében a politikai
pluralizmusnak helye van. Ugyanakkor
rámutatott, vannak olyan helyzetek, amikor a közösségnek egységesen kellene

fellépnie. Ilyennek tartja a májusi európai parlamenti választásokat is, amely
egyrészt összmagyar kérdés, és ennek
egységes képviselete is a brüsszeli politikában, másfelől pedig épp ilyen fontos
a magyarság erdélyi helyzetéből adódó
kérdések, azaz a kisebbségi kérdés képviselete az európai politikai porondon.
Jó kezdetnek nevezte az európai polgári
kezdeményezést, „mert úgy tűnik, hogy a
Kárpát-medencei magyar együttműködésen kívül szövetségesekre találtunk más
őshonos európai közösségekben”, ami
biztató olyan értelemben is, hogy az európai politikában változáshoz vezethet. Véleménye szerint a szavazástól való
távolmaradással a román pártokat segítjük,
a román pártok hozzáállását ebben a kérdésben pedig mindenki ismeri.
Ugyanakkor beszélt a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezéséről, amely
szintén bejegyzésre kerülhet, és, mint
mondta, az aláírásgyűjtésben is egységesen kell fellépnie a romániai magyarságnak. Szövetségeseket kell találni, hogy
az egymillió aláírást össze lehessen gyűjteni. A FUEN-nel kiépített kapcsolatot
kamatoztatni lehet ebben a kérdésben is.

A jelöltek kapcsán hangsúlyozta, hogy
az RMDSZ-szel évekkel korábban elkezdett együttműködés eredményeként
nyert az MPP is FUEN-tagságot, amelyben mindvégig jó kapcsolatuk volt a
FUEN elnökével, Vincze Loránttal. Biró
Zsolt jó döntésnek tartja, hogy az
RMDSZ EP-listáján befutó helyen szerepel Vincze Loránt, „az ő személye
lehet egy olyan garancia, amely köré az
együttműködés felfűzhető, ha már a tárgyalások, amelyekre korábban utaltam,
megfeneklettek”.
Véleménye szerint mindenkinek el
kellene gondolkoznia azon, hogy mit jelent ott lenni, jelen lenni és elmondani a
véleményünket, vagy pedig a pálya széléről bekiabálni. Mint mondta, van még
annyi idő, hogy a dolgok visszatérjenek
a normális kerékvágásba, és ha nincs is
közös lista, azért egy közös kampány keretében együtt kellene mozgósítaniuk az
erdélyi magyar választópolgárokat.
Románia soros uniós elnöksége közelebb hozza Európát, és egyfajta felhajtóerőként hathat. Ezért is nagyon fontos a
szavazáson való részvétel – hangsúlyozta a képviselő.

Tisztújítás az EMNP-ben

Toró T. Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
alapító elnökét kéri fel az ügyvezető elnöki feladatok ellátására Csomortányi István, a párt szombaton megválasztott új elnöke.

Csomortányi az MTI-nek elmondta: Toró T. Tibor – aki az
elmúlt ciklusban is a párt ügyvezető elnöke volt – olyan politikus, akire mindig számítani lehetett, ezért nem tartja szükségesnek a változtatást ezen a poszton.
A 84-83-as szavazataránnyal megválasztott pártelnök kijelentette: nem érzékel megosztottságot a pártban a célok tekintetében. „A megújulás kapcsán volt véleménykülönbség, de a
célokat tekintve teljes az egyetértés a különböző területi szervezetek és vezetőik között, és ez fontos alap ahhoz, hogy gond
nélkül folytassuk a munkát” – nyilatkozta.
Csomortányi István úgy vélte, hogy a megújulás és a folytonosság kettős üzenetével nyerte meg a küldöttek többségének
a bizalmát. Szerinte egyrészt jól kitapintható volt a küldöttgyűlésen a megújulás igénye, amit a román belpolitikában és a
Kárpát-medencei magyar nemzetpolitika helyzetében bekövetkezett változások váltottak ki. Másrészt viszont a folytonosság
üzenetére is szükség volt, mert – mint fogalmazott – a néppártnak van egy olyan szakértői bázisa, veterán politikusi gárdája,
akik óriási értéket képviselnek, és akiknek a helyét meg kell

találni az új struktúrában. Az elnök elmondta: a héttagú elnökség nagyobbrészt megújult, csak Toró T. Tibor és Zatykó Gyula
képviselik a régieket benne. Hozzátette: az elnökség megválasztásánál tekintettel voltak a területi eloszlásra, a különböző
területi szervezetek maguk tettek javaslatot egy-egy alelnöki
tisztség betöltésére. Sajnálatosnak tartotta, hogy Belső-Erdély
– ahonnan az elnöki tisztségért folytatott versenyben alulmaradt vetélytársa, Soós Sándor származik – nem élt a jelölés jogával. Az EMNP területi szervezetei a párt öt politikusát
jelölték az elnöki tisztségre, de a Nagyváradon szombaton tartott országos küldöttgyűlés zárt ajtók mögött tartott tisztújításán
csak Csomortányi István korábbi Bihar megyei elnök és Soós
Sándor alelnök mérkőzött meg. Szilágyi Zsolt leköszönő elnök
és Toró Tibor ügyvezető elnök Csomortányi javára, Nagy Pál
Hargita megyei elnök pedig Soós Sándor javára lépett vissza.
A leadott 170 szavazatból Csomortányi 84, Soós 83 szavazatot
kapott, három szavazatot érvénytelennek találtak.
A 36 éves Csomortányi István 15 évvel ezelőtt az Erdélyi
Magyar Ifjak egyesületben kezdte közéleti tevékenységét,
2012 óta vezette az EMNP Bihar megyei szervezetét. Az építőmérnökként dolgozó politikus szüleivel egy négyhektáros
gyümölcsösben is gazdálkodik. Nős, első gyermeke születését
várja. (MTI)

Mansfeld Péterre emlékeztek kivégzésének
60. évfordulóján

Katonai tiszteletadás mellett emlékeztek meg csütörtökön Budapesten a hatvan éve kivégzett
Mansfeld Péterről, aki az 1956
utáni megtorlások legfiatalabb áldozata volt. Mansfeld Pétert Csepel díszpolgárává nyilvánították.

Az Új köztemető 301-es parcellájában
lévő sírjánál – mások mellett – Németh
Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség
Intézetének főigazgatója koszorúzott.
Mansfeld Péter egykori csepeli iskolájának emléktáblájánál Wittner Mária
1956-os halálraítélt mondott beszédet,
azt hangsúlyozva, hogy Mansfeld Péter
példaképe lett a magyar ifjúságnak.
Wittner Mária felidézte, amikor

Mansfeld Péter II. kerületi szobrát leleplezték, sokak megütköztek azon, hogy
meztelenül ábrázolták a fiút. Wittner
Mária azt mondta: a gondolat, amely a
szobrot megalkotta, kettős. Tükrözi egyfelől a születés ártatlanságát, de a lemeztelenített ember megalázottságára is utal.
Mansfeld Pétert – Németh Szilárd javaslatára – posztumusz Csepel díszpolgárává nyilvánították. A kitüntető címet
csütörtökön Wittner Mária vette át
Borbély Lénárdtól, a kerület polgármesterétől.
Mansfeld Pétert 1959. március 21-én,
néhány nappal 18. születésnapjának betöltése után végezték ki. Az 1956 utáni
megtorlások legfiatalabb áldozatát a
rendszerváltás után, 1990-ben rehabilitálták, az Új köztemető 301-es parcellá-

jában temették újra, neve a megtorlások
embertelenségének jelképévé vált.
Mansfeld Péter 1941. március 10-én
született Budapesten. Az általános iskola
után esztergályos ipari tanuló lett Csepelen, ahol megtanult gépkocsit vezetni, és
a szakma legjobb ipari tanulója versenyen a második lett, később a MÁVAGba helyezték át.
Mansfeld Péter 1996-ban posztumusz
Magyar Örökség kitüntető címben részesült, 2002-ben avatták fel emléktábláját
egykori csepeli iskolájában, Poznanban
és Csepelen utcát neveztek el róla. A budapesti I. kerületben, a Szabó Ilonka utcában áll a Melocco Miklós által
készített emlékműve, a II. kerületi, Gül
Baba türbéjéhez közeli Mansfeld parkban pedig Menasági Péter szobra. (MTI)

A RAR honlapján leellenőrizhetők
a használt gépkocsik adatai

A Gépjármű-nyilvántartási Hivatal (RAR) csütörtökön elindított egy új online szolgáltatást honlapján, melynek segítségével a használt gépkocsikat vásárolni kívánó személyek
megkaphatják az őket érdeklő autó előtörténetét, feltéve, ha
az szerepel a nyilvántartásban.
A hivatal által kiadott sajtóközlemény értelmében az érdeklődőknek a www.rarom.ro honlapon, a „gépjármű-előtörténet”
(Istoric vehicul) fülön meg kell adniuk egy e-mail-címet, ahová
az adatokat szeretnék kapni, illetve az őket érdeklő gépkocsi alvázának számát. Az applikáció egy kódot generál, amit elküld
a megadott címre, és a kód érvényesítése után elküldi az adatokat is: például hány kilométert futott, érvényesen van-e beje-

gyezve, érvényes-e a műszaki vizsgája és milyen technikai paraméterekkel rendelkezik. A közleményben ugyanakkor figyelmeztet a hivatal, hogy az adatokat nem lehet kereskedelembe
bocsátani, és az azokkal való visszaélés a további adatigénylés
korlátozását vonja maga után. A szolgáltatás okostelefonról is
használható. A hivatal a gépjárművásárlókat kívánja támogatni
az új szolgáltatással, hogy azok a valós adatok ismeretében
dönthessenek valamely jármű megvétele mellett. A RAR ugyanakkor bővítené a lekérhető adatok körét, többek között a gépjármű károsodására, szervizelésére vonatkozó adatokkal. Mivel
ez utóbbiak nem a hivatal adatai, „lehetséges, hogy fizetni kell
majd értük”, mutat rá a közlemény. (Agerpres)

Ország – világ
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Elköltöztetik Románia izraeli
nagykövetségét

Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetik Románia izraeli
nagykövetségét – közölte vasárnap Viorica Dăncilă
miniszterelnök. Dăncilă az Amerikai–Izraeli Közpolitikai Bizottság (AIPAC) konferenciáján azt mondta, az
általa vezetett kormány felmérte Románia izraeli
nagykövetsége elköltöztetésének célszerűségét. –
Örömmel jelentem be ma, az AIPAC hallgatósága
előtt, hogy miután országom minden illetékes, alkotmányos döntéshozója elemezte a kérdést, és konszenzusra jutott, én, Románia miniszterelnöke,
valamint az általam vezetett kormány el fogjuk költöztetni Románia nagykövetségét Jeruzsálembe, Izrael fővárosába – mondta. A román miniszterelnök
néhány napos látogatáson van az Amerikai Egyesült
Államokban. (Agerpres)

Halálos medvetámadás
Kőrispatakon

Halálos medvetámadás történt pénteken délelőtt Kőrispatakon. Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője az MTI-nek elmondta: meghalt az
a 35 éves férfi, akire pénteken rátámadt egy medve
a Hargita és Maros megye határán fekvő Kőrispatak
határában. A férfi negyedmagával dolgozott az erdőben, amikor – a sürgősségi bejelentést tevő személy
szerint – ráakadtak a medve barlangjára. Az állat súlyosan megsebesítette a férfit, a társai szekéren szállították a faluba, egy olyan helyre, ahol már volt
telefonos térerő, és riasztani tudták a mentőket. A férfihez mentőhelikoptert küldtek, de visszafordult, miután
a
székelyudvarhelyi
rohammentősök
megállapították a halál beálltát. (MTI)

Katasztrófa lenne
a megállapodás nélküli Brexit

A brit pénzügyminiszter szerint katasztrófával érne
fel, ha a brit EU-tagság a kilépés (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül szűnne meg.
Egybehangzó vasárnapi médiaértesülések szerint a
kormányzó Konzervatív Párton és a kabineten belül
is többen Theresa May miniszterelnök rövid időn belüli lemondásához kötnék az EU-val novemberben
elért, a londoni alsóházban eddig kétszer is elutasított
Brexit-megállapodást, a Downing Street azonban vasárnap cáfolta a készülő „puccsról” szóló sajtóbeszámolókat. Philip Hammond pénzügyminiszter a Sky
News brit hírtelevízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: a megállapodás nélküli Brexit
nem szolgálná a brit nemzeti érdekeket, mivel már
rövid távon katasztrofális töréseket okozna a brit gazdaságban, hosszú távon pedig szegényebbé tenné
Nagy-Britanniát európai uniós szomszédainál. (MTI)

Kik székeltek
a fejedelmi palotában?

(Folytatás az 1. oldalról)
A hirdetéssel a román néző tudatába szinte minden nap
belesulykolják, és így válik számára a világ legtermészetesebb dolgává, hogy kizárólag csak a havasalföldi
vajda nevéhez kösse az épületet. Hadd jegyezzük meg,
hogy Vitéz Mihály 1600-tól 1601-ig volt Erdély fejedelme, aki csapataival elfoglalta ugyan Erdélyt, de miután nem volt már rá szükségük, osztrák szövetségesei
megbízásából Giorgio Basta kassai főkapitány emberei
a lehető legcsúfosabb módon végeztek vele.
A hirdetésben szó sem esik arról, hogy a felújításra
váró épület, amely 2017-ben nyerte el az uniós támogatást, másfél évszázadon át, 1542-ről 1690-ig az erdélyi fejedelmek székhelye volt. Korábban püspöki
palotának építették, amelyet János Zsigmond alakíttatott át fejedelmi lakóházzá, és Buda elvesztése után Izabella királyné a palotából irányította a keleti magyar
királyságot. Itt székeltek a Báthoryak, a Rákócziak, Székely Mózes és Bethlen Gábor, aki a reneszánsz stílusú
épületet itáliai mester vezetésével alakíttatta át. Udvarát szökőkutak ékesítették, belső berendezése fejedelmi
pompát sugárzott, freskók, kristálycsillárok, flandriai
gobelinek, mozaikpadlózat, keleti szőnyegek, drága bútorok díszítették. Országgyűlések, nagyszabású ünnepségek, rangos zenei események színhelye volt. Mindezt
török dúlások semmisítették meg, majd a Habsburgok
kaszárnyává degradálták.
A felújítására kidolgozott tervvel 2017-ben helybeli
fiatal hölgy lett a nyertes, aki kiállítóteremmé szeretné
alakítani az épületet, amely 2009-ben került a gyulafehérvári önkormányzat tulajdonába, és amelyben az erdélyi fejedelmeknek emléket állító múzeum berendezését
is tervezi – hangzott el a projekt bemutatásakor. Ha valóban ez az elképzelés, miért nem szól a hirdetésben legalább egy mondat arról, hogy 150 éven át mi volt az
épület rendeltetése. Mivel az elhallgatás, a csúsztatás
is egyet jelent az igazság megcsonkításával, a történelmet ismerő erdélyi magyar nézőnek ezek után nehéz elképzelni, hogy mit lát majd a felújított épületben.
Azzal kezdtem a jegyzetet, hogy minden alkalommal
élményt jelent számomra egy gyulafehérvári séta.
Hozzá kell tennem, hogy az élmény mellett csalódást és
egyre több felháborodást is.
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Meghatározták a keretösszegeket

Várják az igénylőket az APIA-nál

Folyamatosan fogadják a mezőgazdasági
támogatást igénylőket a Maros megyei
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökségnél (APIA). Március elején a
prefektúrán találkozót tartottak a nagyobb mezőgazdasági területet művelő
gazdákkal, ahol a támogatási rendszerrel
kapcsolatos változásokra hívták fel a figyelmet. Az országos költségvetés elfogadásával
nyilvánosságra hozták a
támogatások országos keretösszegének
egy részét.

Mircea Duşa prefektus elmondta, az utóbbi két
évben a kormány megtett mindent azért, hogy idejében megkapják a támogatást a prefektusok, hiszen így kiszámíthatóbb a gazdálkodás. „Arra
kértem a polgármestereket és a jegyzőket, kezeljék operatívan a támogatások igényléséhez szükséges okiratok kibocsátását, és segítsék a
gazdákat abban, hogy minél többen részesüljenek az anyagi juttatásban. Jó hír, hogy az előző
évhez viszonyítva 3%-kal több terület megművelésére igényelnek támogatást. Ez annak is köszönhető, hogy a farmerek idejében megkapták a
pénzt.
Bordi Kacsó Zsolt, az APIA Maros megyei kirendeltségének aligazgatója azt nyilatkozta, hogy
tavaly a 2017-es mezőgazdasági évre 24.416 kérést
nyújtottak be (növénytermesztésre és állattenyésztésre), ebből 22.202-t hagytak jóvá összesen
240.165 hektár területre. Előlegként 132.250.800,
míg végelszámolásként még 255.601.000 lejt utaltak át a gazdáknak. A 2018-as mezőgazdasági évre
szóló támogatási igényléseket május 15-ig lehet
benyújtani. Egyelőre a 10 hektárnál kevesebb földet megmunkáló gazdáktól várják a dokumentációt. Március 15-ig 3238 kérvényt iktattak.
Március 25-e után az említettnél nagyobb területtel
rendelkezők és az állattenyésztők is eljuttathatják
kérvényeiket az APIA-hoz. A program szerint a
határidőt követően – a nyári hónapokban – a helyszínen ellenőrzik a kérvények valósságát. Az előleget 2019. október 15-től december elsejéig
utalják át, míg az elszámolást 2019. december 1. és
2020. június 30. között kapják meg az érintettek. A
tavaly megyénkben március végéig kézbesítették
az összegeket.
Az aligazgató elmondta, egyre jobban működik
a rendszer. A polgármesteri hivatalok gazdasági re-

Dr. Ábrám Zoltán

Japánt a felkelő nap országaként
szokás emlegetni távol-keleti földrajzi elhelyezedése okán. Az első
napsugarak mosolyt csalhatnak az
arcokra, és máris eljuthatunk a mosoly országához, a közismert Lehároperetthez, amelynek többnyire
pekingi helyszínt szánt a szerzője.
A mosoly gyakran nevetéssé áll
össze, aminek a rendkívül gazdag
magyar nyelvben számos változata,
kifejezése, megnyilvánulása létezik
a kacagástól a hahotázásig, de mi
maradjunk meg a röhej országánál,
a legújabb kori Románia egyik lehetséges és találó megnevezésénél.
Egy röhejes ország lakói vagyunk, és a hascsikarás tompításához vagy gerjesztéséhez mi magunk
is hozzájárulhatunk, miközben ki-ki
szabadon eldöntheti, hogy menynyire büszke erre a státusra. Kampánymolinók nélkül, tiszta szívből.
Hogy tud-e még nevetni, vagy már
sírhatnékja támad. A túlélést nyilván az előbbi szolgálja, több lehetőséget nyújt a valóságtól való
elvonatkoztatásra, saját magunk öntörvényű életterének a megteremtésére ebben az egyre gyakrabban
megnevettető és megsirattató országban.
Egy barátom nemrég mesélte el,
hogy földterületet vásárolt, és a felmérés, beíratás, aktatologatás során
összesen öt eltérő adatot írtak fel a
megvásárolt terület kiterjedésére.
Egyetlen apró példa, mindenki tucatnyit tud mesélni saját tapasztalataiból. A történetek száma, a
könnyfakasztó kacagás, avagy pi-

ferensei segítik a gazdákat a mezőgazdasági regiszter alapján kibocsátott bizonylatok beszerzésében
és a kérvény (dosszié) összeállításában. Amennyiben a gazdák pontos adatokat jegyeznek be a kérvénybe, nem lesz gond. Arra kell odafigyelni, hogy
pontosan rajzolják be a területeket, mert a legtöbb
eltérés itt van, a helyszíni szemlén derül ki, és igen
kellemetlen helyzetet eredményezhet.
Ha bármilyen gond van, az APIA illetékesei, a
polgármesteri hivatalok és a gazdaszervezetek
készséggel segítenek, hogy minél több pénz jusson
a mezőgazdasági ágazatra – mondta Bordi Kacsó
Zsolt.
*
Adrian Pintea, az APIA országos vezérigazgatója a sajtónak azt nyilatkozta, hogy a támogatásra
jogosultaknak a pénzt a 2019-es költségvetésből
folyósítják. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium korábban megállapította az erre szánt
pénzkeretet. Állattenyésztők összesen 162.522,600
ezer eurót, azaz 757.972,901 lejt igényelhetnek,
amit az állami költségvetésből fedeznek a következőképpen: 22.228,800 ezer euró a tej- és
93.416,400 ezer euró a húshasznú szarvasmarhát
tartók számára termelés utáni támogatásra.
46.877,400 ezer eurót pályázhatnak meg a juh- és
kecsketenyésztők. Elfogadták a növénytermesztésre szánt (len, kender, dohány, komló, cukorrépa)
átmeneti támogatások keretösszegét, amit a 2018ban igényelthez igazítottak. Ennek értéke
105.944,000 ezer euró, azaz 494.101,628 ezer lej.
A következőképpen osztották le: 102.361,800 ezer
euró a szántóföldi növénytermesztésre (szalmásgabona), 6,600 ezer euró a len és kender,
1.656,200 ezer euró a dohány, 100,800 ezer euró
a komló és 1.818,600 ezer euró a cukorrépa-termesztésre. Az állattenyésztésre az összegeket még
nem osztották le.
A mezőgazdasági minisztérium 2019-es költségvetése 22,86 milliárd lej, ez 15%-kal több a tavalyinál, ami 19,91 milliárd lej volt. A pénzt
leginkább a mezőgazdasági, vidék- és tengerihalászat-fejlesztő programokra szánják. A farmerek támogatására 1,951 milliárd lejt különítettek el,
5%-kal többet, mint tavaly, míg az 2014–2020-as
pályázati kiírás alapján uniós projektek vissza nem
térítendő hitelének önrészére 17,85 milliárd lejt
szánnak, ami 11,32%-kal több, mint az előző évi
költségvetésben. (vajda)

A röhej országa
tyergés csak fokozódik a tévé képernyőjének a kisugárzásából. A
röhej melegágya a politika, az adminisztráció, a közélet. Sírjunk
vagy nevessünk azon, hogy két egymással elbeszélgető politikus teljesen ellentmondó dolgot állít,
másnap mégis mindketten ugyanúgy kezdik munkanapjukat az országházban vagy azon kívül. Egy
fél ország elsírta magát a Fennvaló
által végül is mosolycsalogatóvá
vált történeten: a veszélyességi pótlékban, magas fizetésben és ifjúkori
nyugdíjazásban részesülő rendőrségnek végre dolga akadt, és a menekülő tettes helyett egy ártatlan
járókelőt lőtt tarkón.
Nekem két friss történetem van
városunk polgármesteri hivatalának
„jóvoltából”. Az történt ugyanis,
hogy nem a személyi igazolványomban szereplő két keresztneves
nevem tüntették fel egy iraton,
hanem csupán az egyetlen keresztneveset, amúgy általam használtat,
ékezetek nélkülit. A hibát rám hárították, elvégre ellenőriznem kellett
volna, és felhívnom az illetékes figyelmét a tévedésre. Megértettem.
Ugyebár, a beteg a hibás, ha orvosa
tévesen írja fel a gyógyszerét, vagy
a gyógyszerész netán más készítményt adna. A lényeg az, hogy az
ügyintézés megrekedt, a város főépítészének aláírásával felszólítást
kaptam, hogy a névazonosságot
nem fogadják el, ezért tisztázzam
magam. Be kellett bizonyítanom,
hogy azonos vagyok önmagammal.
Amúgy két éve, negyedik gyermekem személyazonosságijának a
kiállításakor már kétségek merültek
fel, hogy – a vezetéknév ékezetkü-

Három projektre vártak támogatást

A legjobb gyűjtés volt

Sikeresnek bizonyult a Marosvásárhelyi Adományozói Kör legújabb jótékonysági akciója. A
Köpeczi–Teleki-házban március
21-én, csütörtökön zajlott gyűjtésről Gál Sándor, az adományozói
kör létrehozását kezdeményező
Marosszéki Közösségi Alapítvány
ügyvezető igazgatója tájékoztatott.

Nagy Székely Ildikó

Az adakozók három projektet támogathattak, amelyekről március 20-i lapszámunkban bővebben beszámoltunk.
A Rotaract Téka a marosvásárhelyi
gyermekklinikán mozgássérült gyermekek közlekedését megkönnyítő lépcsőfelvonó felszerelésére gyűjtött, a
szórványban élő, nehéz sorsú gyermekeket felkaroló magyarfülpösi SzivárAlapítvány
szászrégeni
vány
bentlakásának tűzvédelmi berendezéséhez kért segítséget, az Azopan Fotóarchívum pedig eszköztára bővítésére
várt támogatást.
– Összesen 17.905 lej gyűlt össze az
adományozói kör ötödik alkalommal
megszervezett akcióján, amely az eddigi legeredményesebb gyűjtésnek bizonyult – mondta Gál Sándor. A
legnagyobb felajánlás – 8200 lej – a
Szivárvány Alapítvány részére érkezett, a hátrányos helyzetben lévő gyermekek szászrégeni bentlakásának
tűzvédelmi felszereléséhez azonban
még további 8800 lejre van szükség.
Ezt az összeget szeptember 17-ig mindenképpen össze kell gyűjtenie az alapítványnak.
Az
Azopan
Fotóarchívumra 5555 lejt ajánlottak fel
az adakozók. A fotóörökség megmentéséhez szükséges eszköztár bővítésére
6000 lejre van szükség, így az Azopan
már közel áll célja eléréséhez. A Rotaract Téka projektjét, a mozgássérült
gyermekek közlekedését megkönnyítő
felvonó felszerelését 4150 lejjel támogatták az adakozók. A beruházás 14–15

lönbségei miatt – az én gyermekem,
tavaly pedig egyenesen felszólítottak, hogy vagy én teszem ki az ékezeteket, vagy az aranykorszak utáni
ékezetes szabadságban született
gyermekeimtől megvonják az előjogoknak tekintett kiváltságukat.
Ebben a helyzetben „felszámoltam
önmagam”, megszűntem, és új keresztlevélbe, személyazonosságiba
bevezetett ékezetes önmagam formájában újjászülettem. Bár a mai
napig sem értem a sok hercehurcát,
hiszen mindenki egyéni személyi

kóddal rendelkezik, neve írásától
vagy elírásától függetlenül.
Mindkét alkalommal, saját példám közzétételével, felhívtam a
közvélemény és a döntéshozók figyelmét a jelenségre. Az érdekvédők figyelmébe ajánlottam a
hasonló helyzeteket, és szükség
szerinti képviseletüket. Hiszen
közel három évtizeddel a kisebbségellenes kommunista rendszer hivatalos bukása után, amely az anyakönyvezéskor a magyar és egyéb
nem román nevek elrománosítását
szorgalmazta, még mindig várat
magára „az elkobzott nevek visszaszolgáltatása”. (A három évtizeddel ezelőtti eset jut eszembe,
amikor az ékezetes nevemre kiállított orvosi diplomámat visszavonták, és ékezet nélkülire cserélték. A
múlt kísért.)
A második írásomban azt írtam:
„Az erdélyi magyarság jelentős
része, a nyolcvankilenc előtt szüle-

ezer euróba kerül, ebből 4–5 ezer euró
korábban begyűlt. Az adománygyűjtést
a Rotaract Téka a továbbiakban folytatja
– mondta Gál Sándor, akitől azt is megtudtuk, hogy az adományozói kört
három éve indította a Marosszéki Közösségi Alapítvány, 2016-ban és 2017-ben
két-két adománygyűjtést szerveztek, tavaly viszont elmaradt az akció.
– Szeretnénk visszaállni az évi két
gyűjtésre, idén novemberre tervezünk
egy hasonló találkozót. Célunk egy stabil, 100–150 fős adományozói kör kialakítása – összegzett az ügyvezető
igazgató.
A csütörtöki gyűjtésen mintegy ötvenen vettek részt, a támogatók száma
azonban meghaladja a jelenlevőkét,
többen ugyanis másoktól összegyűjtött
összegeket is adtak, egyesek pedig interneten támogatták a három projekt
valamelyikét. Pár felajánlás a napokban is érkezik még – tette hozzá Gál
Sándor.
Critical Mass és Swimathon
A Marosszéki Közösségi Alapítvány
2019 tavaszára időzített jótékonysági
akciói ezzel nem merülnek ki. Két hét
múlva, április 7-én, vasárnap zajlik a
biciklis közlekedést népszerűsítő Critical Mass – Kritikus Tömeg rendezvénysorozat, amelynek minden évben
kiemelt mozzanata a Tekerj egy jó célért pontgyűjtő játék. Ezúttal a Mentsétek Meg a Gyermekeket Románia
Egyesület Maros megyei fiókját támogathatják a játék résztvevői. Az egyesület a marosvásárhelyi régi szülészet
koraszülött intenzív osztályának létrehozására gyűjt – tudtuk meg Gál Sándortól, aki arról is tájékoztatott, hogy
a Marosszéki Közösségi Alapítvány
másik adománygyűjtő akciójára, a
Swimathonra május 25-én kerül sor. A
támogatandó projekteket március 25ig, máig lehet beterjeszteni, ezzel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az
esemény SWIMATHON.ms Facebook-oldalán található.

tetteknek bizonyára a többsége,
becslésem szerint jó néhány százezer honfitársam a mai napig mondvacsinált
identitászavarban
szenved. Vagy azt is mondhatnánk,
hogy kétnevű, kétéltű, kettős identitású, mivel a hivatalos okmányain
ékezetek nélkül szerepel a neve,
vagy a keresztneve elrománosított
formában került bejegyzésre. Ezt az
enyhén tudathasadásos és megalázó
állapotot fokozta a magyar állampolgárság felvételének a lehetősége és gyakorlata. Így hát az
egykori kommunista államapparátus hivatalnokának egyetlen elrománosító tollvonása miatt egy
egész láncreakciónak kellene bekövetkeznie ahhoz, hogy – esetünkben – a kétnevű erdélyi
magyar polgár visszanyerje egyetlen és teljes identitását (már akinek egyetlen és magyar identitása
maradt meg a kisebbségi sorsban
eltöltött évtizedek megszorongató
politikájának a hatására). Ez enyhén szólva méltánytalan.”
Nos, a közjegyző aláírásával és
pecsétjével igazolta, hogy három
különböző nevem ugyanazt a személyt jelöli. Persze, az általam – a
hivatalos okmányoktól eltekintve –
használt név nincs a három között.
Sebaj! Még aznap, a fenti igazolás
benyújtásának napján szerettem
volna kifizetni az ingatlanadókat.
Szerettem volna gyarapítani a polgármesteri hivatal büdzséjét, de
nem sikerült. Ugyanis a tavaly eladott ingatlanunk adóját is ki kellett
volna fizetnem; azt a hivatalnok
nem volt hajlandó, nem volt képes
a többitől elfüggetlenítve kezelni.
Bár a tavaly az új tulajdonos már eltöltött egy-két órát a hivatalban, az
adózás kötelezettsége még nem sze-

repelt az ő nevén, sőt az eltérő
négyzetméterek után összesen háromszor kellett ellátogatnom a polgármesteri
hivatalba,
amíg
„ártatlanságomat igazolták”, és
végre kifizethettem az adót. Igaz,
csak második nekirugaszkodásra,
mivel tízpercnyi sorbanállás után
vettem észre a feliratot, miszerint
aznap bankkártyával nem lehet fizetni. Úgyhogy következett még
egy kis „egészségügyi séta” a készpénzautomatához és vissza, aztán
az időközben hosszabban kígyózó
sorok egyikének a kiválasztása.
Türelemmel-türelmetlenül viselt
sorsomat legfeljebb a szomszéd teremben falra akasztott szöveg tartalma enyhíthette, avagy tetézhette.
A szöveg feletti fényképen nem az
adófizetés helyszíne, a polgármesteri hivatal szerepel, hanem az egykori városháza, mai megyeháza –
előtérben nyilván a farkassal. Az
amúgy egynyelvű szöveg így szól
(saját fordításban): Azért dolgozom
ebben az intézményben, hogy bármely marosvásárhelyi lakos segítségére legyek, nemzetiségtől,
vallástól vagy nemtől függetlenül,
és hozzájáruljak az életminőségének a növeléséhez!
Végezetül arra kérem a Kedves
Olvasót, hogy emlékezzen egyik
kedvenc történetére, amely valamikor könnyeket fakaszthatott
ugyan, de mára már a röhej kategóriájába tartozik. Ebben az országban könnyfakasztás helyett
hahotázva érdemes élni. Ráadásul
a kacagás kedvező hatást fejt ki az
egészségre és a betegségre egyaránt, és meghosszabbítja az életkilátásokat, az élethosszt. Nevessünk együtt!
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BLACK BOX – hazai DJ-kkel
és 24 órás műsorral debütál
a VIBE vadiúj színpada

Lejártak a próbavizsgák

A képességfelmérő eredményei
már ismertek

A három tantárgyból – román, magyar, matematika – elért jegyek vegyesek, a hetedik osztályban gyengébbek, a nyolcadikban valamivel
magasabbak, de a színvonal a legjobbnak tartott
iskolákban is csak valamivel jobb a közepesnél.
A megkérdezett kisebb, vidéki tanintézményekben a diákoknak alig az egyharmada ért el átmenő
jegyet
mindhárom
tantárgyból.
Összességében az általános vélemény szerint a
tételeket nem az átlagos romániai diák színvonalához igazítva állították össze.
Mátéfi István matematikatanár, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója örömmel nyugtázta, hogy a képességvizsgán részt vevő tanulók
komolyen vették a feladatukat, a nyolcadikosok
közül senki, a hetedikesek közül egy tanuló hiányzott (betegség miatt). A tételek a bolyais diákok számára hozzáférhető nehézségűek voltak.
Matematikából volt egy tízes, és ketten írtak 9en fölüli dolgozatot. Ugyanakkor voltak néhányan, akik nem kapták meg az ötöst.
Bár az érettségi eredményei 29-én válnak ismertté, az biztos, hogy a végzősök is teljes komolysággal vettek részt a vizsgán, senki sem
adott be üres lapot. Míg az általános iskolai osztályokba válogatás nélkül kerültek be a tanulók,
a középiskolai osztályokban, ahova a legjobbakat sorolták be az igények és a számítgépes elosztás során, már nem az átmenő jegy elérése a
cél, hanem a minél jobb teljesítmény – hangsúlyozta az igazgató. A feladatoknak voltak könynyebb alpontjai, így a szerényebb képességű
diák is elérhette a 6-ost, ha rendszeresen járt
órára, és a házi feladatokat is igyekezett megol-

dani. A diákok teljesítményéről pontos kimutatás
készül, ami alapján kiderül, hogy milyen téren
vannak hiányosságok, és az elkövetkező időszakban azt fogják bepótolni.
Murvai Éva magyartanár szerint anyanyelvből
könnyű volt a tétel mind a XI., mind a XII.-esek
számára. Nemcsak megoldható, szép is volt a
feladat, amit a próbavizsgázók ki kellett dolgozzanak.
Mia Chindriş román szakos tanárnő hozzáférhetőnek tartotta a tételeket. A szöveget, amely
alapján a kérdéseket megfogalmazták, megértették a vizsgázók. A fő tétel a XI. osztályosoknak
reál és humán tagozaton egyaránt a vígjáték volt,
a végzősöknek a két világháború közötti regényirodalom.
Az elemzésekkel nincsen gond, ezt jól megoldják a diákok, a szövegalkotásban már kitűnik,
hogy milyen mértékben ismerik a román nyelvet. A próbavizsga lehetőséget biztosít, hogy felmérjük, miből adódik a legtöbb hiba, és melyek
a diákok gyenge pontjai – összegzett a tanárnő.
Amint értesültünk, a XI.-esek számára már az
idén voltak tesztkérdések, ami előkészíti a jövőre
tervezett vizsgarendszert.
Befejezésképpen néhány adat a próbaérettségiről.
A XI. osztályosok közül megyei szinten 3290en vettek részt a románvizsgán (381-en hiányoztak), 1046-an a magyar (46 hiányzó), 36-an a
német (3 hiányzó) és 3241-en (432 hiányzó) a
kötelező tantárgyból tartott próbán.
A XII. osztályosoknál hasonló volt az arány.
A románvizsgán 3.233-an (341 hiányzó), a magyaron 1073-an (43 hiányzó), a németen 56-an
(3 hiányzó), a kötelező tantárgyból tartott vizsgán 3.207-en (368 hiányzó), a választott tantárgy
vizsgán 3140-en (435 hiányzó) vettek részt – tájékoztatott Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes.
(bodolai)

A Női Akadémia szeretettel várja a marosvásárhelyi vár Tímárok bástyájába, a hétfő délutánonként hetente megszervezett tevékenységre az
ügyes kezű hölgyeket, akik különböző kézműves-foglalatosságok fortélyait szeretnék elsajátítani. Ma 17.30 és 19.30 óra között azokat várják,
akik húsvéti tálat szeretnének készíteni. A foglalkozáson tojástartókat hasznosítanak újra Tóth

Csilla útmutatásával. A szervezők biztosítják az
alapanyagot, de kedvenc díszítőelemeket (műtojás, gombok, szalagok, egyéb) mindenki vigyen
magával. A résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel elfogadnak, az összeget a tevékenységeken használt alapanyagra és a játéktárra
fordítják. A Női Akadémia támogató körének
tagjai számára a részvétel ingyenes.

Március 21-én lejárt a XI. és XII. osztályosok számára szervezett próbaérettségi vizsga, és pénteken a megye
iskoláiban kifüggesztették a próbakisérettségi (VII., VIII. oszt.) eredményeit is.

Húsvéti tálat készítenek

Haladnak a munkával

Jó ütemben haladnak a munkával a
bözödújfalusi Összetartozás templománál. A napokban elhelyezték a betonvasalatot, következhet az alap
kiöntése, miután előzőleg cölöpöket
süllyesztettek a földbe, amelyre az
alap épül.

Gligor Róbert László

A gyűjtőtó vízállása még mindig kellőképpen alacsony, a kivitelező rugalmas, tartja az
ütemtervet, jelenleg nincs különösebb, az építési folyamatot gátló tényező. Az alap elkészültével a templomtorony és -hajó, valamint
a templomot és a szárazföldet összekötő híd
építése, az épület padlózatának és a villanyellátásának megoldása következik. A tereprendezés, a telek bekerítése, parkoló építése
és a látogatók fogadása még nem tisztázott,
most az építkezésre összpontosítanak, hogy
augusztus 3-án felavathassák az épületet –
tudtuk meg Átyin A. Katától, az erdőszentgyörgyi városháza sajtófelelősétől.
A templomépítés költsége valamivel több
mint 300 ezer euró, ebből viszont még mindig hiányzik 100 ezer, ezért további adományokat várnak a jóakaróktól. Az összeget
készpénzben az erdőszentgyörgyi Rhédeykastélyban és a kőrispataki szalmakalap-múzeumban lehet letenni, banki átutalással
pedig a Bözödújfaluért Egyesület számláira

Új, elektronikus zenei helyszínnel
jelentkezik a marosvásárhelyi
VIBE Fesztivál: az erdélyi DJszcéna krémje napi 24 órás zenei
programot kínál július 4-7. között.

„A VIBE arra törekszik, hogy felkarolja a fiatal tehetségeket. Tavelyelőtt
nagy siker volt a Kompgyár, amelyet célzottan az erdélyi producereknek és DJknek hoztunk létre. Ezt a koncepciót
viszi tovább az idei VIBE-on a BLACK
BOX nevű színpad, melyet a Kolozsvári
Magyar Diákszövetség szervez” – jelentette be Lőrincz István-Zoltán. A
KMDSZ elnöke szerint lesz, akinek ugródeszkát fog jelenteni ez a színpad, mert
több olyan pályakezdő, tehetséges DJ is
bekerült a line-upba, aki nemrég indult
el ezen a pályán. Lőrincz hozzátette, a
helyszín főbb programsávjainak fellépőit
tapasztaltabb előadók teszik ki. „A legjobb
erdélyi drum n’ bass, house, disco, minimal és techno DJ-k közül válogattunk.”
Akik tehát a fesztivál teljes időtartama
alatt, 24-ből 24 órában eregetik majd az
éterbe a biteket a keverőpult mögül: DETOUR, AZTECA, BLANILLA, DODO,
MISSILE, IV-IN, QUIDBOP, BRÓDY
& DR. PANDA, AEMINIUM, KVARK,
UGLY ASTRONAUT, VEKT, LOHN
JENNON, PHASE 3, YOUNGPICASOO, LAI, DOBRI, HURO és BOBBY
SKOLO. A szervezők elmondása alapján
a lista még messzemenőleg nem teljes.
„A BLACK BOX-ban különböző
elektronikus zenei stílusokat ötvözünk a
funkytól, a house-on át, az indusztriális
technóig. Látványelemekben gazdag,
harmonikus hangulatra számíthatnak a
fesztiválozók” – mondta Detour Izmy, az
új színpad művészeti koordinátora. Ő,
amellett, hogy szervező, zenélni is fog a
BLACK BOX-ban.
A színpad nagy meglepetése a Vitamine parti lesz. Ezt a bulibrandet három
francia DJ alkotta meg Kolozsváron,
akik időnként más városokba is elviszik
a mára mondhatni legendás konceptet.
Vasárnap éjjel tehát MAJE, ABSOLEM
és ARTRAX áll majd a BLACK BOX
DJ-pultjánál.
Epic Music Battle
– a VIBE tehetségkutatója
Ezekben a napokban dőlnek el a VIBE
instagramos zenei tehetségkutatója, az

pedig a kommunista diktatúra kegyetlenségének jelképévé vált. Mielőtt azonban sor került
volna a torony megerősítésére, 2014 júniusában az építmény megadta magát a víz szorításának, és ledőlt. Ennek helyébe képzelték
el egy új jelkép, emlékeztető és egyben látványosság, az Összetartozás temploma megépítését. A tervek elkészítése után a
folyamatot felgyorsította, hogy 2017-ben a

(Asociaţia
Bozodujfaluert:
RO86BTRLHUFCRT0257533801 (forint),
RO73BTRLEURCRT0257533801 (euró),
RO26BTRLRONCRT0257533801
(lej),
Banca Transilvania, sucursala Tg. Mureş,
SWIFT: BTRLRO22), a magyarországi adakozók pedig a budapesti Székely Hargita Alapítványnál. Néhány napja
egy
televízióműsorban
Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi polgármester
bizakodóan nyilatkozott,
hogy megvalósul a merész
álom, ugyanis az emberek
hittek a kezdeményezés sikerében, és már az első
„kapavágás” előtt összegyűlt 200 ezer euró, ám az
előzőleg 250 ezerre becsült
beruházás értéke felment
300-ra. A hatóságok semmilyen akadályt nem gördítettek a terv elébe, sőt
segítséget nyújtottak, hogy
megépülhessen az Összetartozás temploma.
A víz alá temetett Bözödújfalu hat vallási felekezet békés együttélésének
példája volt évszázadokon
át, a vízből kiemelkedő
katolikus templom tornya Napokon belül elkészül az épület alapja
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Epic Music Battle negyeddöntői. Most,
ahogy az előző fordulókban is, százszázalékban a VIBE követői Insta-sztoris
szavazással döntik el, hogy ki jusson tovább. Megéri biztatni kedvenceinket,
hisz az első négy zenekar és az első hat
DJ fel fog lépni a fesztivál valamelyik
színpadán.
Már bejelentett fellépők
A harmadik VIBE-on fellép a világ
legnagyobb fesztiváljainak állandó meghívottja, a Lost Frequencies és a legismertebb magyarországi zenekarok, mint
a Punnany Massif, Halott Pénz, Kowalsky meg a Vega, Follow the Flow,
Horváth Tamás, Krúbi, Fran Palermo,
YesYes, Sky Fanatic és Drop The
Cheese. Visszatér a Wellhello, Bye Alex,
a Slep, az Intim Torna Illegál és a Kistehén is. Ott lesz a hiphop képviseletében
Saiid, az NB és persze a Bëlga. Az XFaktor győzteseiről sem feledkeztek meg
a szervezők, a VIBE-on ott lesz a hazai
kedvenc, az USNK.
Érdemes most megvenni a jegyeket,
mert még néhány hétig a Blue Pass bérlet
179 lejbe kerül. Később 209 lejre (Magenta bérlet), majd végül 250 lejre emelkedik a négynapos bérlet. A VIP-jegyek
ára továbbra is 399 lej, ezért korlátlan
belépést kapunk a panorámakilátást biztosító VIP lounge-ba, privát partikon vehetünk részt, és a zenekarok, DJ-k egy
részével személyesen is megismerkedhetünk. A bérleteket elektronikusan a
www.vibefestival.ro oldalról lehet beszerezni, személyesen pedig az alábbi partnerek egyikénél:
Marosvásárhely: a Tutun és Busz kávézókban, illetve az MMDSZ- és HÖKirodákban.
Kolozsvár: az Insomnia és Heltai kávézókban, a KMDSZ, KIFOR és HÖKirodákban.
Székelyudvarhely: a Spíler kávézóban
és az UIET-irodában.
Csíkszereda: az Olómmadárban és a
Sapientián.
Sepsiszentgyörgy: a Szimpla kávézóban.
Nagyvárad: az NMD-irodában.
Brassó: a BMD- és Nebulónia-irodákban.
(közlemény)

völgyzáró gát egyik hídjának meghibásodása
miatt a vízügy kénytelen volt a tó vizét leengedni, így a falu romjai napvilágra kerültek,
de a munkálatokat is el lehetett kezdeni, mielőtt a vízszint újra megemelkedne. A tavaly
augusztusi bözödújfalusi találkozó alkalmával elhelyezték az új templom alapkövét,
decemberben pedig a kivitelező elkezdte a
munkát.

Fotó: Átyin A. Kata
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Közvita a közszállításról

Hajdú Zoltán

(Folytatás az 1. oldalról)
személyzeti kiadásokat. Mint még a vita
során elhangzott, nem készült semmilyen felmérés ezzel a javaslattal kapcsolatosan, de
amúgy is csak ideiglenesen vezetnék be, és
az esetleges majdani hatását látva még lehetne rajta változtatni.
Kozma Mónika, a városi tulajdonú közszállítási vállalat igazgatótanácsának elnöke
szerint – bár kezdetben nem értett egyet a javaslattal – gesztusértékű lenne, ha az amúgy
is csapnivaló minőségű szolgáltatásért nem
kérnének tovább pénzt az utasoktól. Elmondta, jelenleg csak a túléléshez elegendő
támogatást kap a vállalat a várostól, amiből a
fejlesztés kérdése fel sem tevődhet. A vita
során felmerült azon kérdésre, miszerint a
közszállítás ingyenessé tétele kampányfogás
lehetne, úgy vélekedett, ilyen minőségű szolgáltatásnál inkább ellenkampányként lenne
értékelhető, ha valaki ezzel kérkedne.
Alulfejlesztett vállalat
Hogy a marosvásárhelyi közszállítás színvonala gyenge, azt az illetékesek is tudják, de
egyelőre kilátás sincs rá, hogy javítani tudjanak rajta, mert ahhoz a szállítási vállalatot
birtokló városból hiányzik az akarat. Az igazgatótanács elnöke szerint jelenleg az a város
politikája, hogy nem a fejlesztésre, hanem
csak a túlélésre koncentrál, és ameddig ez
folytatódik, addig kilátás sincs a szolgáltatás
nívóját javítható befektetésekre. Nincs a közszállításra vonatkozó távlati elképzelés, évtizednyi idő óta nem volt koncepciós szintű
fejlesztést célzó beruházás a város birtokában
levő cégben. Célirányos összegek kisebb befektetésekre voltak, de ezek csak a túlélésre
elegendőek. Ha nincs távlati elképzelés, pontosan megszabott célok, és ezekhez hozzárendelt összegek, lehetetlen a minőségen
javítani. Erre a „fejlesztési politikára” példa
az is, hogy a jelenleg folyamatban levő, 30
millió eurós fejlesztési pályázat, amelyen a
városháza dolgozik, rossz adatokon alapszik,
hogy ennek a számításai tévesek, azt külső
szakértő is megerősítette.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Hogy a városi tulajdonú közszállítási vállalat csak a túléléshez szükséges támogatást
kapja meg a várostól, azt a cég igazgatója is
megerősítette, jó példa erre, hogy a jelenlegi
vásárhelyi közszállítási árak az országban a
legalacsonyabbak között vannak, 2011 óta
vannak érvényben. Ez idő alatt viszont a költségek jelentősen emelkedtek, főleg az utóbbi
években.
Meg kell szüntetni a társulást
A közszállítási témakör kapcsán felmerülő
viták egyik fogas kérdése a szolgáltatásban
jelenleg érdekelt két cég közti társulás ügye.

Kozma Mónika és Bartha Mihály

Mint itt is elhangzott, ez azért jött létre, mert
a megalakuláskor a város tulajdonában levő
vállalatnak nem volt elegendő számú autóbusza a város kiszolgálására. A városi vállalat
igazgatója szerint a társulás kezdetben jól is
jött az önkormányzati alárendeltségű cégnek,

amely a város által való átvételekor gyakorlatilag alig rendelkezett
járműparkkal,
viszont a tartozásai az alaptőkéjének a hatszorosára rúgtak. A város tulajdonában
levő vállalatnak ma sincs elegendő járműve a városi tömegszállítás lefedésére. A
társulást meg kell szüntetni,
ez a jelenlegi üzemeltetési
szerződésben is benne van,
de a már említett, folyamatban levő uniós pályázat is
megköveteli a szétválást. Ha
ezt a fejlesztési projektet
megnyeri a város, a finanszírozási szerződést csak
úgy tudják aláírni, ha megszűnik a jelenlegi társulás.
Többek között a szétválás
rendezésére egy éve kértek
már egy külső szakértő által
készítendő
átvilágítást,
amelyből ki kellene derülnie, hogy a szétválás után a
két érintett cég között hogyan oszlik fel a társulás vagyona, de ez a jelentés sem
készült még el.
Metropolisz a ködben
A marosvásárhelyi tömeg-Tatár Béla
szállítás kérdése nem rendezhető távlatilag a környező településeket is
magában foglaló metropolisz övezet nélkül,
már csak azért sem, mert a várossal egybeépült településeket is kiszolgáló járatokat a városi vállalat nem működtetheti. A
városhatáron túl terjedő útvonalakon most
megyei hatáskörben zajlik a szolgáltatás, az

ezekre 2013-ban kiírt licitek épp az idén járnak le. A metropolisz övezetnek lehetne saját
közszállítása, amire már vannak működő példák az országban, mint arra több hozzászóló
szakértő is rámutatott. A marosvásárhelyi
metropolisz övezetről annak alelnöke,
Bartha Mihály volt mezőpaniti polgármester mondta el, hogy ezt már
2006-ban megalakították, de a különböző döntéshozók közti nézeteltérések miatt azóta sem működik.
Csak az akarat hiányzik hozzá, hogy
ez megváltozzon, és akár közszállítást is tudjon működtetni. 17 ilyen
szerveződés működik az országban,
amelyek mind a vásárhelyi után alakultak, ilyen együttműködés keretében építettek például Nagyváradnak
kerülőutat, de mint más hozzászólásokból kiderült, Kolozsváron a közszállítás
zajlik
hasonló
együttműködésben, Brassóban pedig
szintén ilyen egyesület keretében pályázott a megyeszékhely a közszállítás fejlesztését célzó 30 millió eurós
keretre, amihez hasonló projekten a
vásárhelyi városháza is dolgozik.
Ilyen terve lenne a marosvásárhelyi
közszállítási vállalatnak is, csak a
városvezetés nem veszi figyelembe
az érveiket. Ilyenfajta együttműködésben a környező települések köz-

szállítási útvonalait is el lehetne látni olyan
módon, hogy az az utasoknak és az érintett
települések gazdasági és szociális érdekeinek is megfeleljen, hiszen a marosvásárhelyi nemzetközi röptér, a marosszentgyörgyi
sós fürdő, de még a Sapientia egyetem járatokkal való kiszolgálása is kívül esik a városi tulajdonú szállítási vállalat hatókörén,
ám a városi járatokon meglévő kedvezményekben például nem részesülnek a peremtelepülések diákjai vagy idős lakosai.
Ezeken túl a környező településekkel közösen még további uniós finanszírozású pályázatokra is adódna lehetőség. Az
esetleges fejlesztési lehetőségeket viszont a
most megyei hatáskörű szállítási útvonalakra idén megújítandó hatéves szerződések
meggátolhatják.
Sikertörténet Nyugatról
A vitán Hajdú Zoltán környezetvédelmi
szakértő egy belga példát is bemutatott arra
nézve, hogy milyen, amikor a szállítást távlati koncepcióban rendezik. Hasselben, egy
hetvenezres lélekszámú tartományi székhelyen az ingyenes közszállítást a kilencvenes
évek végén vezették be, egy, a mai marosvásárhelyihez hasonlító közlekedési viszonyokkal rendelkező településen. Ott
integrált mobilitási tervet dolgoztak ki – valószínűleg nem olyat, mint a vitasorozat korábbi, mélygarázzsal kapcsolatos fórumán
is szóba került vásárhelyi mobilitási szaktanulmány –, amiben előtérbe helyezték az
autóbuszos szállítást a személyautók terhére. Külön buszsávval növelték a tömegszállítás tempóját – hasonló projekt
Vásárhelyen egyelőre a Dózsa György utcára nézve készül, de többször is felmerült,
hogy alapos forgalomrendezés nélkül
nincs esély pontos menetrendet betartani a
mai forgalmi állapotok mellett –, és egyéb
átalakításokat is végeztek, ezekkel egy
időben tették ingyenessé a tömegközlekedést. Vélhetően nem csak a forgalmi változásoknak
köszönhetően,
de
a
városközpont átalakult, kereskedelmi övezetté formálódott. 16 év ingyenesség után
nemrég ismét fizetőssé tették ott is a közszállítást, miután az eredetinek többszörösére növekedett nemcsak a tömegszállítás
utasforgalma, hanem a szolgáltatás működési költsége is, viszont egy nívósabb szolgáltatásért már az utasok is hajlandóak
voltak a vásárhelyivel összemérhető nívójú
tarifát fizetni. A tanulság az, hogy értelmes
vezetéssel és szervezéssel lehet rendezni
az életünket érintő fontos településszervezési kérdéseket. Nem egy hozzászóló fogalmazta meg a keddi vitán is, hogy ehhez már
csak egy olyan városvezetésre volna szükség nálunk is, amelyik légből kapott projektek és sikertelenséget elpalástoló, de
feszültséget generáló tájékoztató kampányok helyett dolgozik az adófizetőkért,
csendben és hatékonyan.
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Eb-selejtező:
Panuccit elküldték az albánok

Labdarúgó-Eb-selejtező,
1. forduló, eredmények:

* A csoport: Anglia – Csehország
5-0, Bulgária – Montenegró 1-1

* B csoport: Luxemburg – Litvánia 2-1, Portugália – Ukrajna 0-0

* C csoport: Észak-Írország –
Észtország 2-0, Hollandia –
Fehéroroszország 4-0

* D csoport: Gibraltár – Írország
0-1, Grúzia – Svájc 0-2

* E csoport: Horvátország – Azerbajdzsán 2-1, Szlovákia –
Magyarország 2-0

* F csoport: Spanyolország – Norvégia 2-1, Málta – Feröerszigetek 2-1, Svédország –
Románia 2-1

* G csoport: Ausztria – Lengyelország 0-1, Észak-Macedónia
– Lettország 3-1, Izrael –
Szlovénia 1-1

Kapitányváltás volt az albánoknál, akik hazai pályán kikaptak Törökországtól: az ország sportági
szövetsége a 2-0-s hazai kudarcot
követően rövidke közleményben
köszönte meg Christian Panucci
munkáját. A 2020-as Eb-re kvalifikáló sorozat következő meccsén,

* H csoport: Albánia – Törökország 0-2, Andorra – Izland
0-2, Moldova – Franciaország 1-4

* I csoport: Belgium – Oroszország 3-1, Ciprus – San Maamelyet Andorra csapatával vívnak,
rino 5-0, Kazahsztán –
albán szakemberek irányítják az orSkócia
3-0
szág legjobbjait. Az olasz szakembert – aki játékosként többek között * J csoport: Bosznia-Hercegovina
a Real Madrid, az Inter, a Chelsea
– Örményország 2-1,
és az AS Roma színeiben is futbalLiechtenstein – Görögorlozott – 2017 júliusában nevezték
szág 0-2, Olaszország –
ki az albán válogatott élére.
Finnország 2-0
Fotó: Para

A további program

Tegnap lapzárta után játszották:
* E csoport: Magyarország – Horvátország, Wales – Szlovákia
* C csoport: Észak-Írország – Fehéroroszország, Hollandia – Németország
* G csoport: Izrael – Ausztria, Szlovénia – Észak-Macedónia, Lengyelország – Lettország
* I csoport: Kazahsztán – Oroszország, San Marino – Skócia, Ciprus – Belgium
Mai mérkőzések:
* A csoport: Montenegró – Anglia (21.45), Koszovó – Bulgária (21.45)
* B csoport: Portugália – Szerbia (21.45), Luxemburg – Ukrajna (21.45)
* H csoport: Törökország – Moldova (19.00), Franciaország – Izland (21.45), Andorra – Albánia
(21.45)
Kedden:
* D csoport: Svájc – Dánia (21.45), Írország – Georgia (21.45)
* F csoport: Románia – Feröer-szigetek (21.45, Pro TV), Norvégia – Svédország (21.45), Málta –
Spanyolország (21.45)
* J csoport: Örményország – Finnország (19.00), Olaszország – Liechtenstein (21.45), Bosznia-Hercegovina – Görögország (21.45)
A magyar labdarúgó-válogatott
csütörtökön 2-0-ra kikapott Szlovákia vendégeként a Nagyszombaton
rendezett Európa-bajnoki selejtező
mérkőzésen.
A mérkőzés elején egyik csapat
sem esett neki a másiknak, amolyan
puhatolózó volt a játék, így az első
kapura lövésre a nyolcadik percig
kellett várni, de az is jócskán elke-

Egygólos vereséggel kezdtek
a románok a svédek ellen

A 2020-as Európa-bajnokság selejtezőjének első fordulójában a svédek
hazai pályán 2-1-re megverték a
román válogatottat az F csoportban. A
román csapat edzője, Cosmin Contra
négy U21-es játékost nevezett a kezdőbe: Manea, Marin, Băluţă és Puşcaş mellett ugyanakkor menet
közben a korosztályos válogatott két
másik tagja, Ianis Hagi és Ivan is lehetőséget kapott a találkozón. A svédek a 33. percben Robin Quaison
góljával szerezték meg a vezetést, a
Mainz támadója egy egyéni hibát követően volt eredményes (1-0). Hét
perccel később meg is duplázták a
hazaiak az előnyüket, Viktor Claesson a lepattanó labdát találta el tökéletesen, és a tizenhatoson belülről a
jobb alsó sarokba lőtt (2-0).
Szünetben Claudiu Keserü beállt
Alexandru Mitriţă helyre, és az, hogy
egy középpályást támadóra váltott a
román szakvezetés, hamar gólban kamatozott. A csapat erőfeszítései eredményesnek
bizonyultak,
szűk
negyedóra után Claudiu Keserü gyönyörű összjátékot követően a svédek
kapujába fejelt (2-1). A hármas sípszóig hiába voltak lehetőségek mind

hazai védők. Ezt követően váratlanul a szlovákok szereztek vezetést:
a rosszul váltó magyar védők mellett Rusnák kapott labdát a 16-os
jobb oldalán, majd befelé húzott,
lőtt passzából Duda közelről a kapu
jobb alsó sarkába helyezett (1-0). A
bekapott góltól megzavarodtak a
magyarok, akiknek így kifejezetten
jól jött a szünet.
A folytatásban kiegyenlített volt
a játék a pályán, kaput eltaláló lövésig viszont csak a magyarok jutottak, igaz, Dubravkának azért
bravúrra nem volt szüksége. Némi
izgalmat az jelentett, hogy a magyar
szektor melletti részen, ahol szintén
sok vendégdrukker foglalt helyet,
kisebb összetűzés alakult ki, de a
biztonságiak hamar szétválasztották
a feleket, majd a rohamrendőrök is
bevonultak a további rendbontás
megelőzése érdekében.
Rossi az újonc Szoboszlai és a
válogatottban 99. alkalommal szereplő Dzsudzsák személyében
egy-egy fiatal és rutinos futballistával próbálta frissíteni és támadóbbá tenni a csapatát. Bár
mezőnyfölényt így sem sikerült
kiharcolni, de nyíltabbá vált a magyarok játéka, aminek következtében mindkét gárda előtt több
lehetőség adódott, Szalai lövésénél a szlovák kapusnak először
kellett bravúrral hárítani, de veszélyes volt Orbán fejese és Dzsudzsák lövése is, ugyanakkor

a két oldalon (Săpunaru a hosszabbítás perceiben is egyenlíthetett volna),
az eredmény nem változott, így a
román válogatott vereséggel kezdte
meg az Eb-selejtezőt.
A csoport 18 órakor kezdődő,
másik mérkőzésén Málta hazai pályán Kyrian Nwoko és Steve Borg
góljaival 2-1-s sikert aratott Feröer
fölött. A máltaiak dolgát nehezítette,
hogy a 62. perctől emberhátrányban
kellett futballozniuk, de így is sikerült megnyerniük a mérkőzést. Igaz,
a 98. percben Jákup Thomsen találatával szépíteni tudtak a feröeriek. Málta
2006. október 11. után nyert először
tétmeccsen hazai pályán, akkor a magyar válogatottat győzte le.
A csoport utolsó összecsapása, a
Spanyolország – Norvégia mérkőzés
a hazaiak egygólos győzelmét hozta.
Rodrigo 16. percben szerzett találatára tizenegyesgóllal válaszoltak a
vendégek a második félidőben
(King, 65.), amire ugyancsak büntetőből, panenkázva szerzett találattal
replikáztak a házigazdák (Ramos,
71.). Erre már nem volt reakciójuk az
északiaknak, így a papírforma érvényesült ezen a mérkőzésen.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Eb-selejtező, F csoport: Svédország – Románia 2-1 (2-0)
Solna, Friends Arena. Vezette: Michael Oliver (angol).
Gólszerzők: Robin Quaison (33.), Viktor Claesson (40.), illetve Claudiu Keserü (58.).
Sárga lap: Gustav Svensson (90+3.), Sebastian Larsson (90+4), illetve
Dragoş Grigore (72.), Ianis Hagi (79.), Cristian Săpunaru (82.).
Svédország: Robin Olsen – Mikael Lustig (25. Emil Krafth, 81. Alexander Fransson), Filip Helander, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson – Emil Forsberg (68. Gustav Svensson), Sebastian Larsson,
Kristoffer Olsson, Viktor Claesson – Robin Quaison (88. Alexander
Isak), Marcus Berg.
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Cristian Manea, Dragoş Grigore,
Cristian Săpunaru, Nicuşor Bancu – Tudor Băluţă (78. Andrei Ivan),
Răzvan Marin – Alexandru Chipciu, Nicolae Stanciu, Alexandru Mitriţă
(46. Claudiu Keserü) – George Puşcaş (64. Ianis Hagi).

Mestermérleg
„Különbözött az első félidei játékunk a másodiktól, gratulálok csapatunk tagjainak a szünet utáni produkcióhoz. Kezdetben, sajnos, nagyon félénkek, gátlásosak voltunk, sok párharcot elvesztettünk, és
gyakorlatilag megajándékoztuk a svédeket két góllal. A második játékrészben megváltozott a hozzáállásunk, sokkal keményebbek voltunk, be is találtunk. Ehhez az kellett, hogy a pihenőidőben elmondjam
nekik: amit eddig mutattak, kevés, nem olyan színvonalon játszanak,
amely elvárható ezen a szinten. Örülök, hogy egészen mást láttunk a
második 45 percben, mint az elsőben. Nincs semmi elveszve, de a hozzáállásunk olyan kell legyen a továbbiakban, amilyen a svédek ellen a
második félidőben volt. Ha a kezdetektől így lépünk fel, biztos vagyok
benne, hogy a skandinávok ellen sem veszítettünk volna” – értékelte a
mérkőzésen látottakat a román válogatott edzője, Cosmin Contra.

Kétgólos vereséggel rajtolt a magyar válogatott

rülte a magyar kaput. Az első igazán veszélyes szituáció szintén Gulácsi kapuja előtt alakult ki, de a
magyarok szerencséjére a szlovákok egyik legjobbja, Hamsik nem
tudta átvenni a labdát, pedig ziccerben lőhetett volna. A magyarok
ugyan nem szorultak be, azonban
egyre veszélyesebbé váltak a hazai
akciók, a 11. percben már Gulácsinak kellett mentenie,
nem sokkal később
pedig a keresztléc
segítette ki a magyarokat.
Az első negyedóra
után Marco Rossi
szövetségi kapitány
tanítványai sokkal
jobban megszűrték a
hazai támadásokat,
így lehetőségek nélküli mezőnyjátékot
láthatott a közönség,
amelynek magyar
része ekkor nem a
meccsel foglalkozott, hanem Romániát és Szlovákiát
szidalmazta kórusban. Tulajdonképpen
eseménytelenül telt a
mérkőzés a 40. percig, amikor a magyaroknak volt két
ígéretes támadásuk,
Nagy Ádám (j), a magyar és Marek Hamsik, a szlovák válogatott
de mindkettő végén
játékosa csatázik a labdáért. MTI/Illyés Tibor
blokkolták a lövést a
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Gulácsinak többször is volt dolga.
A hajrára teljesen kinyílt a magyar
csapat, amelyben az OTP Bank
Liga góllövőlistáját vezető Holender is szerepet kapott, de így a szlovákok egy-egy labdavesztést
követően könnyen vezethettek
gyors ellentámadásokat. Előbb les
miatt még érvénytelenítették az
újabb góljukat, másodjára viszont

már nem tudta elkerülni a hazai sikert bebiztosító gólt Rossi együttese: Duda passza után Rusnák
cselezett befelé a 16-os jobb oldalán, majd kilőtte a rövid alsó sarkot
(2-0). A hátralévő időben ugyan
próbálkozott becsülettel a magyar
válogatott a szépítés reményében,
de végül Dubravka néhány védéssel
ezt is megakadályozta.

Mestermérleg
„Gratulálok a szlovákoknak, mert ma jobban játszottak nálunk,
így összességében megérdemelten nyertek. Ennek ellenére az első
félidőben taktikailag sikerült meglepni őket, alig volt lehetőségük,
de miután vezetést szereztek, már a saját arcukat tudták mutatni.
A második félidőben megvoltak a helyzeteink az egyenlítéshez, de
a hazai kapus ma kiváló formában védett, a második bekapott gól
pedig mindent eldöntött” – értékelt a magyarok olasz szakvezetője,
aki szerint a hazaiak erősebb középpályás sora bizonyult döntő jelentőségűnek.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Eb-selejtező, E csoport: Szlovákia – Magyarország
2-0 (1-0)
Nagyszombat, Anton Malatinsky Stadion, 14.235 néző, vezette:
Vlagyiszlav Bezborodov (orosz).
Gólszerzők: Duda (42.), Rusnák (85.).
Sárga lap: Vavro (21.), Kucka (50.), Hamsik (77.), Skriniar (90.),
illetve Kalmár (10.), Korhut (59.), Nagy (88.).
Szlovákia: Martin Dubravka – Peter Pekarik, Denis Vavro, Milan
Skriniar, David Hancko – Juraj Kucka, Stanislav Lobotka – Marek
Hamsik, Ondrej Duda (87. Pavol Safranko), Albert Rusnák (90+3.
Jaroslav Mihalik) – Robert Mak (79. Miroslav Stoch).
Magyarország: Gulácsi Péter – Lang Ádám (81. Holender Filip),
Willi Orbán, Kádár Tamás – Lovrencsics Gergő, Kleinheisler
László (54. Szoboszlai Dominik), Nagy Ádám, Kalmár Zsolt (61.
Dzsudzsák Balázs), Korhut Mihály – Kovács István – Szalai Ádám.
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Tasnád ellen sem tudott pontot szerezni az MSE

A negyedik tavaszi fordulóban
sem tudott sem gólt lőni, sem pontot szerezni a Marosvásárhelyi MSE
a labdarúgó 3. liga V. csoportjában,
kapott viszont hármat hazai pályán,
így már húsz kapott gólnál tart az
idén. Ez az újabb – hazai pályán játszottnak számító mérkőzésen elszenvedett – kudarc pedig azt
jelenti, hogy nagyon nehéz helyzetbe sodródott a csapat.
Ezen a megállapításon az sem
változtat, hogy a tasnádi vendégcsapat úgy szerezte a gólokat, hogy a
védőktől kapott labdákból kerültek
a csatárai kihagyhatatlan helyzetbe.
Ebből az egyik volt elkerülhető hatalmas hiba, kétszer pedig a szerencse (az utolsó gólnál a játékvezető
is) szegődött a vendégcsapat mellé.
A nyárádszeredai pályán rendezett találkozón az első néhány percben Tasnád veszélyeztetett, és a 3.
percben a tizenhatos jobb oldalán
betörő Vincze a kapu mellé gurított.
A 9. percben pedig megszületett az
első gól: egy jobb oldali beadást
Rigmányi öklözött ki egész a 25
méterre található Petrişig, aki megmagyarázhatatlan módon úgy fejelt

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, 19. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Tasnádi Unirea 0-3 (0-1)
Nyárádszereda, Nyárád Aréna. Vezette: Aurel Vărzan (Temesvár) –
Mădălin Bulgaraşu (Temesvár), Alexandru Gherman (Temesvár). Ellenőrök: Daniel Ciocanea (Nagyszeben), Toma Ivan (Beszterce).
Gólszerzők: Cocian (9.), Vincze (59.), Talpoş (88.).
Sárga lapok: Ruja (14.), Török (65.), Deteşan (73.), Bucur (89.), illetve
Varga (10.).
MSE: Rigmányi – Hasirov, Ungur, Bucur, Balla (62. Török Sz.), Moldován (62. Gherman), Petriş, Balázs F., Tamás A. (59. Fülöp), Ruja,
Dudás (65. Deteşan).
Tasnádi Unirea: Anişoreac – Bălău, Silaghi (75. Talpoş), Székely,
Cubaş (89. Ziman), Catuna, Vincze (70. C. Pop), Părnău, Varga, Tutuţa,
Cocian (86. Suciu)

a labdába, hogy az visszakerült a
hazaiak tizenhatosába. Egész pontosan Cocianhoz, aki nem sokat
gondolkodott azon, hogy honnan is
az ajándék, hanem fordulásból ballal a hosszú sarokba helyezte a labdát (0-1). A 18. percben szintén
Cocian növelhette volna az előnyt,
de 25 méteres szabadrúgása centiméterekkel fölé zúgott.
Az első félidőben az MSE-nek
egyszer sem sikerült veszélyesen
megközelíteni Anişoreac kapuját,
bár a vendégek uralta első negyedóra után valamivel többet bir-

A 3. liga V. csoportjának rangsora
1. Lénárdfalva
19
15
1
3
2. Csíkszereda
19
13
4
2
3. Nagybánya
19
11
6
2
4. Sănătatea
19
11
4
4
19
9
6
4
5. CFR II
6. Barcarozsnyó
19
9
4
6
19
8
5
6
7. Torda
8. Avântul
19
7
6
6
9. Tasnád
19
6
6
7
19
6
5
8
10. Berszterce
11. Szászhermány
19
5
5
9
12. Dés
19
4
7
8
13. Székelyudvarhely 19
5
4
10
14. MSE
19
4
3
12
15. Gaz Metan II
19
3
2
14
16. Radnót
19
2
0
17
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55-17
52-13
34-13
30-16
36-24
20-19
26-24
23-23
32-34
23-27
24-27
27-30
20-29
17-47
20-41
13-68

46
43
39
37
33
31
29
27
24
23
20
19
19
15
11
6

tokolta a labdát. Sokkal veszélyesebbek voltak a hazaiak a második
félidőben, de a lehetőségek sorra kimaradtak. Az 53. percben Moldován Tamás találta el rosszul, labdája
inkább beadásnak sikerült, mint lövésnek, de Ruja csak megpöccinteni tudta fejjel, így a kapus
könnyen fogta. Két perccel később
Dudás próbálkozott távoli lövéssel,
de bőven fölé küldte, majd Ruja vezette rá a védőkre, ám lövés helyett
egyet pluszban cselezett, és elveszítette a labdát. A kihagyott helyzetek
végül megbosszulták magukat. A

Mestermérleg
„Nagyon mélyen van a csapat. Folyamatosan követünk el
egyéni hibákat, rossz a hozzáállásunk, hogy finoman fogalmazzak, és senkit se sértsek meg.
Egy dolog biztos: gyökeres változásra van szükség” – nyilatkozta Fehér Csaba, az MSE
edzője.

tasnádiak első támadása során a második félidőben a felszabadítani
akaró védők lábáról pontosan
Vincze elé pattant hatalmas szerencsével a labda, aki színegyedül rávezette Rigmányira, és laposan az
alsó sarokba lőtt (0-2).
Az MSE rohamai a második gól
után is folytatódtak. A 60. percben
Ruja egyedül találta magát, azonban lövéskor a labda lecsorgott a cipőjéről, a 67. percben pedig a jobb
oldalon betörő Deteşan lövése szállt
fölé. A 70. percben Bucur szintén
fölé küldte, majd a 84. percben Deteşan fejese a kapu közepére érkezett. Rujának adódott újabb
helyzete egy perccel később, de lövésébe beleléptek, így csak szöglet
lett belőle. És jött a harmadik tas-

Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 19. fordulójában
a következő eredmények születtek: Radnóti SK –
Csíkszeredai FK 1-5, Székelyudvarhelyi FC – Kolozsvári CFR II 2-1, Dési Unirea – Lénárdfalvi Comunal 0-1, Nagybányai Minaur – Medgyesi Gaz
Metan II 2-0, Besztercei Gloria – Szászhermányi
AFC 0-0, Marosvásárhelyi MSE – Tasnádi Unirea 03, Tordai Sticla Arieşul – Barcarozsnyói Olimpic Cetate 0-0, Kolozsvári Sănătatea – Szászrégeni Avântul
1-0.
További eredmények:
* 2. liga, 25. forduló: Temesvári Ripensia –
Sportul Snagov 1-2, Petrolul Ploieşti – Energeticianul Şirineasa 2-0; 26. forduló: Nagyváradi Luceafărul – Bákói Aerostar 4-0, CS Baloteşti – Temesvári
Ripensia 0-2, Zsilvásárhelyi Pandurii – Dacia Unirea

A CSM női
focicsapatáról
a Marosvásárhelyi
TVR-ben

Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című
műsorának meghívottja Székes
Károly és Meleacă Lucia. A Marosvásárhelyi CSM labdarúgószakosztályának menedzserével
és női csapatának edzőjével
Szucher Ervin beszélget.

nádi gól: egy élesen belőtt labda lepattant Bucurról a lesen álló Talpoş
elé, aki a kapufa segítségével a
hosszú sarokba küldte (0-3). Mivel
Bucur nem megjátszotta a labdát,
csak elpattant róla, mert nem volt
ideje reagálni, a lest be kellett volna
intenie a partjelzőnek, azonban ez
nem történt meg, a bíró megadta a
gólt. Sőt, a reklamáló Bucurt sárgával figyelmeztette.
A mérkőzés Ungur rövid sarokra
csavart szabadrúgásával zárult, ám
ezt is hárította a tasnádi hálóőr.
Szombaton Barcarozsnyóra látogat Fehér Csaba csapata, és ebben a
kiszállásban egyelőre az az egyetlen
jó hír, hogy most már semmilyen
veszítenivalója nincs.

Brăila 5-2, Bukaresti Metaloglobus – Konstancai
Farul 2-1, Academica Clinceni – Aradi UTA 2-0,
Energeticianul Şirineasa – CS Mioveni 0-0, Sportul
Snagov – Temesvári ACS Poli 0-0, Chindia Târgovişte – Bukaresti Daco-Getica 4-2; lapzárta után játszották: Temesvári ASU Politehnica – Petrolul
Ploieşti, Kolozsvári U – FC Argeş. Az élcsoport: 1.
Snagov 59 pont, 2. Clinceni 58, 3. Kolozsvári U 56.
* 3. liga, I. csoport, 19. forduló: Foresta Suceava
– CSM Râmnicu Sărat 2-1, FC Botoşani II – Bodzavásári Metalul 1-0, Şomuz Fălticeni – Kézdivásárhelyi KSE 1-0, Radóci Bucovina – Sporting Lieşti
2-1, Bodzavásári Gloria – Galaci Suporter Club Oţelul 5-0, Karácsonkői Ceahlăul – Ştiinţa Miroslava 31, Sănătatea Darabani – CSM Paşcani 1-4. Az állás:
1. Bodzavásári Gloria 50 pont, 2. Galaci Oţelul 42,
3. Radóci Bucovina 37, ...10. Kézdivásárhely 18.

Súlyos Târşoagă sérülése, hat hónapig nem játszhat

Legalább hat hónapig nem léphet pályára a Marosvásárhelyi CSM női kézilabdacsapatának felnőttválogatottba behívott játékosa, Andreea Târşoagă, aki a
Kolozsvári U elleni kupameccsen térdkeresztszalagszakadást szenvedett. A mérkőzés 45. percében az
egyenlítésért rohamozott a marosvásárhelyi csapat,
amikor a kilencméteres vonalról kapura lövő Târşoagát
ketten is megtaszították a levegőben, és olyan szerencsétlenül fogott talajt, hogy a térdkeresztszalag nem
bírta a terhelést.
A mérkőzést követően a játékos és a klub még reménykedett, hogy könnyebb a sérülés, azonban a mágnesesrezonancia-vizsgálat kimutatta a komolyabb bajt,
amit kizárólag műtéti úton, a keresztszalagok művi
pótlásával lehet rendbe hozni. Az operáció után több
hónapos rekuperációs folyamat következik, míg a
sportoló ismét pályára léphet. Andreea Târşoagă fiatal
korának köszönhetően (alig 18 éves) talán valamivel
gyorsabban visszatérhet, de az ilyen sérülés már több
versenysportolónak is a karrierje végét jelentette, hogy

csak a csíkszeredai származású magyar alpesi síző,
Miklós Edit esetét említsük.

Andreea Târşoagă sérülése két szempontból is nagyon rosszkor következett be. Egyrészt személyes tragédia, hiszen először kapott behívót a felnőtt A
válogatottba (az ősszel a Kárpát-kupán a B válogatottban szerepelt, amikor először hívták a felnőttkeretbe),
amellyel egy nagyon erős franciaországi tornán lett
volna alkalma játszani. Ezzel a sérüléssel pedig ki
tudja, még mikor számítanak rá a válogatottban,
amelynek a kerete most kristályosodik ki a jövő évi,
tokiói olimpiára.
Másrészt a CSM csapata számára a következő két
hónapban következnek az igazán fontos mérkőzések,
amikor eldől, hogy sikerül-e kivívnia a feljutást az élvonalba. A csoportgyőzelem már nem forog veszélyben, azonban ezt követően kétlépcsős osztályozó
következik, és félő, hogy Andreea Târşoagă nélkül a
csapatban sokkal kevesebb lesz az átütőerő.
Az osztályozó első körében a négy A osztályos csoport közül a B csoport győztese (nagy valószínűséggel
a Bukaresti Rapid), illetve az A és C csoport második
helyezettjei (vélhetően a Konstancai Neptun és szinte
biztosan az Activ Plopeni) lesznek az ellenfelek. Innen
az első kettő jut a második körbe, ahol keresztben elődöntőket vívnak
a másik osztályozó csoport első két helyezettjével.
A győztesek közvetlen ágon jutnak az élvonalba, míg a vesztesek
a Virágok Ligája 11-12.
helyein végzett csapatokkal körmérkőzéses
tornát játszanak a két
további kiadó helyért.
Ezen a tornán az élvonalból az egyik biztosan a Kolozsvári U
lesz, a másik osztályozóra kényszerítő hely
elkerüléséért négy csapat is küzd.

Több mint egy év után visszatért Nora Mörk

A világ- és háromszoros Európa-bajnok jobbátlövő a norvég B válogatott színeiben szerepelt a Fredrikstad BK elleni barátságos mérkőzésen.
Fotó: AFP

Nora Mörk, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC norvég kézilabdázója felépült súlyos térdsérüléséből, és pénteken, több
mint egy év kihagyás után, visszatért a pályára. A világ- és háromszoros Európa-bajnok jobbátlövő pénteken a norvég B válogatott színeiben szerepelt a Fredrikstad BK elleni barátságos mérkőzésen,
büntetőből két gólt szerzett, és néhány támadásban is részt vett.
Thorir Hergeirsson szövetségi kapitány szerint a 27 éves kézilabdázó
egy ideje már teljes értékű edzésmunkát végez, és körülbelül két hete
ismét készen áll meccsenként 10-15 percnyi játékra. Wenche Stensrud
erőnléti edző elmondta, hogy a 2016-os olimpia és a 2017-es világbajnokság gólkirálynőjét múlt szerda óta tesztelik a válogatottnál, és vasárnapra tervezte visszatérését Győrbe.
Mörk térdszalagja tavaly február 5-én a győriek Nyköbing FH elleni
Bajnokok Ligája-meccsén szakadt el, és mivel elsiette a visszatérést,
októberben ismét – immár nyolcadik alkalommal – meg kellett operálni
a térdét. A Győri Audi ETO KC február végén jelentette be, hogy a háromszoros BL-győztes átlövő az idény végén távozik, és a Bukaresti
CSM-hez igazol, mert nem volt hajlandó állapotfelmérő tesztnek alávetni magát.
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Nem hagytak ki dobást az első negyedben

Bálint Zsombor
Fűtetlen csarnokban, az elfogadhatónál alacsonyabb hőmérsékleten játszották a Marosvásárhelyi CSM és a Zsilvásárhelyi ACS közötti
férfikosárlabda-bajnoki mérkőzést. A spórlás
jegyében, hiszen a naptár már márciust mutat.
Mint a jó öreg Ceauşescu-érában, bár erre egyre
kevesebben emlékeznek. Úgy tűnik azonban,
egy letűnt korszak ostobaságai makacsul visszavisszatérnek.
Még szerencse, hogy a lelátók hangulatát
hamar fölforrósította a hazai csapat játéka,
amely villámrajtot vett, és röpke tíz perc alatt átgázolt az ellenfelén. Talán attól jött meg a kedvük a marosvásárhelyi kosarazóknak, hogy
elfogadták az országos költségvetést, és így belátható közelségbe került a fizetések folyósítása,
de ilyen jó első tíz percet még nem láttunk a részükről. Az első nyolc percben egyetlen kísérlet
maradt ki (egy távoli dobás), védelemben pedig
alig engedték a palánk alá az ellenfelet. A 44-14es eredmény a negyed végén önmagáért beszél.
Ezzel pedig le is volt zárva a dolog, a folytatásban a védekezéssel már sokkal kevesebbet törődtek a felek. A vendégek azért, mert
képtelenek voltak megállítani a hazai dobókat
(14 tripla!), a marosvásárhelyiek pedig azért,
mert már nem volt miért annyira összpontosítaniuk ekkora előny birtokában. A fölényt jelzi
például az is, hogy Şteţca, aki eddig csak a mérkőzések végén lépett pályára, már a második negyedben lehetőséget kapott, és ha már ott volt,
dobott egymás után két triplát.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, Kék csoport, 8.
forduló: Marosvásárhelyi CSM – Zsilvásárhelyi ACS 127:84 (4414, 27-27, 29-24, 27-19)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Mihnea
Vlad (Jászvásár), Narcis Hăpău (Jászvásár), Antonio Sandu (Nagyszeben). Ellenőr: Bogdan Bădilă (Bukarest).
Marosvásárhely: Kalve 29 pont (2), Şolopa 21 (2), Sánta 17, Kilyén 14 (2), Bölöni 13 (3), Steff 12 (1), Borşa 9 (1), Engi-Rosenfeld
6 (1), Şteţca 6 (2), Bukuresti.
Zsilvásárhely: Berca 21 (7), Nicholas Montez 19 (1), Martin 17,
Roşu 9 (2), Danciu 6, Răceanu 5 (1), Howel 5, Bratoloveanu 2, Vasile.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga középszakaszának 8. fordulója:
* Piros csoport: Kolozsvári U-BT – Temesvári SCM 95:86,
Nagyszebeni CSU – Nagyváradi CSM 70:72, BCM U FC Argeş Piteşti – SCM U Craiova lapzárta után.
* Sárga csoport: Konstancai Athletic – CSO Voluntari 66:91,
Bukaresti Steaua – Medgyesi CSM 84:60, Bukaresti Dinamo – Galaci Phoenix lapzárta után.
* Kék csoport: Marosvásárhelyi CSM – Zsilvásárhelyi ACS
127:84, Bukaresti Rapid – CSM Focşani 65:74, Máramarosszigeti
CSM – Csíkszeredai VSKC 96:85.

Bálint Zsombor

kult 16 pontos előny még távolról
sem jelentett életbiztosítást, de a
folytatásban is egyértelműen jobbak
voltak a marosvásárhelyiek, akiknél
Chiş egyre jobban helyettesíti a távozott Robinsont. Ezen a meccsen
a Nagyváradról érkezett irányító
szinte kizárólag a társai helyzetbe
hozásával foglalkozott, kevésbé a
pontgyártással.
A folytatásban a Marosvásárhelyi CSM a 9-13. helyek rájátszá-

Jégkorong Erste Liga: Kétszeri
hosszabbítás után döntős a Csíkszereda,
magyar bajnok a Ferencváros

A Csíkszereda lesz a Ferencváros
ellenfele a jégkorong Erste Liga
döntőjében, miután az elődöntő hatodik mérkőzésén pénteken kétszeri
hosszabbításban legyőzte a vendég
Újpestet, ezzel az FTC 22 év után
magyar bajnok lett.
Az erdélyi együttes 3-2-es előnyről várhatta az egyik fél negyedik
sikeréig tartó párharc hatodik találkozóját.
A fordulatos mérkőzésen a vendégek 1-0-ra és 3-1-re is vezettek, a
harmadik harmadban azonban már
a Csíkszeredánál volt az előny 4-3nál. A lila-fehérek hosszabbításra
mentették az összecsapást, amelyet

válogatott hátvédjük, Varga Arnold
eltiltás miatt kihagyott.
A négy a négy elleni hosszabbítás első húsz perce nem hozott döntést, azonban a mérkőzés 85.
percében a magyar válogatott
Becze Tihamér eldöntötte a találkozót és a párharcot.
Az erdélyiek 2013-ban jutottak
legutóbb fináléba a regionális nemzetközi sorozatban, amelynek
első mérkőzését kedden rendezik
Pesterzsébeten.
Az Újpest búcsújával eldőlt,
hogy az FTC-Telekom a 2018/19es idény magyar bajnoka, 22 év
után.

Eredményjelző
Jégkorong Erste Liga, elődöntő, 6. mérkőzés: Sport Club Csíkszereda – UTE 5-4 (1-2, 2-1, 1-1, 0-0, 1-0), kétszeri hosszabbítás után
Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcot a Csíkszereda
nyerte 4-2-re.

Főszerepben Engi-Rosenfeld Dávid (j).
Fotó: Nagy Tibor

A bajnoki idényben egyszer sikerült több pontot szereznie a marosvásárhelyi csapatnak, mint most, ám
akkor az egész mezőny leggyengébb
csapata, a Bukaresti Aurel Vlaicu
Főgimnázium volt az ellenfél. Ja, és
még Martinić is Marosvásárhelyen
játszott.
Egy ilyen teljesítmény után fájhat
igazán, hogy ez az eredmény nem
oszt, nem szoroz. A CSM már jó
ideje biztos az első helyében a Kék
csoportban, noha még két forduló
van hátra a középszakaszból. Ennek
keretében a csapat pénteken
Focşani-ba látogat, míg két hét
múlva Máramarossziget elleni hazai
mérkőzéssel zár. Az idény a 9-16.
helyek rájátszásával fejeződik be,
ahol az első körben vagy Medgyes,
vagy a Konstancai Athletic lesz az
ellenfele, ez vélhetően az utolsó fordulóban dől el, a két potenciális ellenfél egymás elleni mérkőzésén.

Jöhet a rájátszás

A hétvégi fordulóval befejeződött a női kosárlabda-bajnokság középszakasza. A Marosvásárhelyi
CSM egy győzelemmel zárta a szereplését a Sárga csoportban, amelynek a második helyén végzett, a
Bukaresti Rapid mögött, a fővárosiakkal azonos pontszámmal. Ez
csak azért nem okoz nagyobb bosszúságot, mert fordított esetben is a
bukarestiek játszottak volna az 1-8.
helyek rájátszásában, az ebben az
évben hozott, eléggé vitatható (mindenképpen diszkriminatív) szabály
miatt.
Az utolsó mérkőzésen a Bukaresti Agronomia ellen – akárcsak
másfél órával később a CSM férficsapata – a házigazdák gyakorlatilag az első negyedben biztosították
be maguknak a győzelmet. NagyVoica kiválóan dobott távolról, sőt,
Mészáros Kata is beszórt két triplát,
holott neki a palánk alatt van nagyobb szerepe. Eközben a vendégek betörései sorra kimaradtak,
távolról sem tudtak pontosan célozni (egész meccsen egy triplát
dobtak, azt is az utolsó percben).
Igaz, az első negyed végére kiala-
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Visszavonult Knoch Viktor
olimpiai bajnok rövidpályás
gyorskorcsolyázó

Knoch Viktor olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó bejelentette visszavonulását.
„Hatalmas stresszel és nyomással
jár az élsport, mentálisan pedig már
nem érzem magamban az erőt, hogy
folytassam” – mondta pénteken az
MTI-nek a 29 éves sportoló. Hozzátette, most kellene elkezdenie a száraz edzéseket, hogy egyéves
pihenője után újra felvegye a ritmust,
s így mire egy hónap múlva megkezdődik a felkészülés a következő szezonra, addigra készen álljon.
Megjegyezte, ez viszont most egyáltalán nem hiányzik az életéből.
Knoch négy olimpián vett részt,
az elsőn, a 2006-os torinói játékokon
1500 méteren a pontszerző ötödik
helyen végzett. A sportág történetében első magyarként nyert vk-versenyt,
amikor
2015-ben
a
törökországi Erzurumban 500 méteren nem talált legyőzőre. A kontinensviadalokon összesen tíz ezüstés bronzérmet nyert, ebből négyet
egyéniben, a világbajnokságokon
kétszer állhatott dobogóra: 2015-ben

második, két évvel később harmadik
lett a váltóval. Pályafutása csúcsára
tavaly a pjongcsangi olimpián ért fel,
amikor Liu Shaolin Sándorral, Liu
Shaoanggal és Burján Csabával
megnyerte Magyarország első téli
olimpiai aranyérmét az 5000 méteres
váltóban, négyesük az év csapata lett
az egyéni sportokat tekintve. Ezt követően Knoch Viktor egyévi pihenés
mellett döntött, így az elmúlt szezonban nem versenyzett, ezt követően
hozta meg döntését, hogy végleg
szögre akasztja a bukósisakot.
Hozzá hasonlóan határozott Keszler Andrea is, aki szintén egyéves pihenőt tartott a 2018-ban zárult
szezon után. Az ugyancsak 29 esztendős tatabányai versenyző 2009ben tagja volt az Európa-bajnok női
váltónak, emellett további hét Ebérmet nyert, ebből kettőt egyéniben.
A vb-n egyszer lett dobogós, amikor
a magyar staféta ezüstérmesként zárt
2017-ben. Az olimpiai negyedik női
csapatból Heidum Bernadett már tavaly márciusban bejelentette visszavonulását sérülései miatt.

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Ligában:
* Piros csoport, 13. forduló: Brassói Barcaság – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 53:91, Aradi ICIM – Szatmárnémeti CSM 70:65,
Konstancai Phoenix – Kolozsvári U 72:53. A CSM Târgovişte állt.
A 14. fordulóban: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Szatmárnémeti
CSM 82:58, Aradi ICIM – Konstancai Phoenix 75:48, Kolozsvári
U – CSM Târgovişte 57:55. A Brassói Barcaság állt.
* Sárga csoport, 10. forduló: Nagyváradi CSU – Bukaresti
Rapid 42:61, Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Agronomia 74:59,
CSM Alexandria – Kézdivásárhelyi SE 65:63. Elmaradt mérkőzéseken: CSM Alexandria – Nagyváradi CSU 70:43, Bukaresti Rapid
– Nagyváradi CSU 84:54.

Fotó: Nagy Tibor

sában vesz részt, amelyet két
helyszínen játszott körmérkőzéses
torna formájában rendeznek meg,
az egyik helyszínen két, a másikon három fordulóval. Egyelőre
sem a helyszínek, sem az időpontok nincsenek leszögezve. A bajnokság szabályzatából az sem
derül ki, hogy a végső rangsor
összeállításakor számítanak-e a
hozott pontok, vagy mindenki
nulláról indul.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, Sárga csoport, 10.
forduló: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Agronomia 74:59 (217, 18-15, 16-15, 19-22)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 60 néző. Vezette: Ştefan
Atomulesei (Brassó), Diana Oprea (Brassó), Tiberiu Trif (Brassó).
Ellenőr: Alexandru Columban (Kolozsvár).
Marosvásárhely: Nagy-Voica 25 pont (6), Mészáros 18 (2), Badi
12, Radu 6, Feiseş 4, Chiş 3 (1), A. Pop 3 (1), Bobar 2, Bokor 1,
Ignat-Kleemann, Borşan.
Agronomia: Chelariu 14, Militaru 12, Chiţanu 9, Uşurelu 8, Vilcinschi 7, Plaviţu 4, Brudea 3 (1), Anastasescu 2, Hurmuz, Ţintar.

A rájátszás párosítása
* 1-8. helyek, három győzelemig tartó párharcok: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Bukaresti Rapid, Szatmárnémeti CSM – Kolozsvári U, Brassói Barcaság – Konstancai Phoenix, Aradi ICIM –
CSM Târgovişte.
* a 9-13. helyek rájátszásának mezőnye (program később): Marosvásárhelyi CSM, Kézdivásárhelyi SE, Nagyváradi CSU, CSM
Alexandria, Bukaresti Agronomia.
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ADÁSVÉTEL
SÜRGŐSEN eladó kertes ház a
Bulevárd környékén. Tel. 0744-644-173.
(7/1873)

ELADÓ
téglaépítésű,
3
szobás
tömbházlakás a Tudor lakónegyedben.
Érdeklődni
a
0770-271-404-es
telefonszámon. (1828)
ELADÓ bútorozott kertes ház. Tel. 0747539-055. (1817)
BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396107. (4/1718-I)
GYERTYÁNFA és akácfa eladó. Tel.
0746-981-288. (sz.-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-206-683.
(14/1881-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (13/978)
VÁLLALUNK: tetőkészítést (Lindab
lemez, cserép), szigetelést, ácsmunkát és bármilyen más munkát. Tel.
0748-669-239. (4/1837-I)
ÁCS-TETŐFEDŐ,
bádogosmunka,
tetőfelújítás, javítás, cserépforgatás, új
tető
Lindab-lemezzel,
bármilyen
munkálatok. Tel. 0740-651-354. (1740)

Egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,

mert

hiányzol

nagyon.

Úgy mentél el, ahogy éltél, csende-

sen, szerényen, ezért nehéz feledni

téged.

Emlékezünk a szomorú napra, már-

cius 25-ére, drága halottunk, SZABÓ
DÉNES volt újságíró halálának második évfordulóján.

Emlékét őrzi felesége, Magdi, fia, Attila, menye, Ildikó, két

unokája: Izabella és Levente Zalaegerszegről.

Pihenésed legyen csendes és zavartalan, nyugodj békében!
(11/1844-I)

Szomorú szívvel emlékezünk március

25-én a drága jó feleségre, édesanyára,
nagymamára,

ZÁG

KAROLINÁRA

szül. Kacsó halálának negyedik évfordu-

lóján. Akik ismerték és szerették, gon-

doljanak

szívünkben

rá

kegyelettel!

örökké

Emlékét

megőrizzük.

Emléke legyen áldott, nyugalma csen-

des! (4/1898)

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

TALÁLKOZÓ
Az Electromureş vállalattól
nyugdíjazottak találkozót tartanak
(szerveznek)
2019. május 4-én 15 órai kezdettel.
Részvételi szándékukat, kérjük,
jelezzék az alábbi
telefonszámokon: 0744-638-621,
0726-511-931, ahol minden
részletet közlünk.
A feliratkozási határidő:
2019. március 31.
Szívesen látjuk családtagjaikat is!
(2/1902)

Elkezdődött
a Liviu Rebreanu utca
felújítása

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, a műszaki igazgatóság
révén, a napokban újabb munkatelepet nyitott a városban. A munkások hozzáláttak a járdaszegély felszedéséhez és a járda felmaratásához a Liviu Rebreanu utcában, a postahivataltól a vasúti
átjáró, a Darabont utcai kereszteződés irányában. Ezúton is kérjük
a gépkocsivezetőket és a gyalogosokat, hogy közlekedjenek óvatosan, a közlekedési szabályokat és a közúti jelzéseket betartva.
Ugyanakkor a gépkocsivezetőket arra kérjük, hogy ne várakozzanak a munkálatok helyszínén.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
bel- és külkapcsolati osztálya

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel emlékezünk március
25-én FEKETE BERTÁRA halálának 18. évfordulóján. Emlékét
őrzik szerettei. (16/1883-I)

Szomorú szívvel és mély fájdalommal emlékezünk március 25én
a
székelyberei
KÓSA
ANDRÁSRA, aki már 9 éve nincs
közöttünk. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét kegyelettel őrizzük. Szerettei. (-I)

Az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünk őrzi drága emlékedet. Ott
pihensz, ahol már nem fáj
semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint
a virágillat, de emléked ragyog,
mint
a
fényes
csillag.
Fájó
szívvel
emlékezünk
MAGYAROSI JÓZSEF marosszentgyörgyi lakosra halálának
14. évfordulóján. Szerető családja. (1/1895-I)

Hiába érzem őt itt belül élénken,
kezét felém nyújtva esdőn, félénken. Mardos a kín, hogy meg
nem menthettelek, s mikor elmentél, nem fogtam a kezed.
Szívünk fájdalmával emlékezünk
március 25-én a drága jó édesapámra, a nyomáti NAGY
SÁMUELRE halálának 12. évfordulóján. Áldott legyen az emléke!
Éva és családtagjai. (5/1905)

Kegyelettel emlékezünk március
25-én a legdrágább édesapára,
PORCZA JÓZSEFRE, aki 13 éve
távozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, nyugalma
fölött őrködjön szeretetünk. Szerettei. (8/1908-I)

„Szerettem volna maradni még szeretteim között, a sors végül ellenem döntött. Búcsúzni nem tudtam, ajkam nem
engedett, amit mondani akartam, tudja,
aki szeretett.”
Kegyetlen volt a sors, elvett tőlünk, de
a szíved jóságos emléke örökre megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk március 25-én
a csíkfalvi id. TOTH LAJOSRA halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, három gyermeke és azok családja.
Nyugodjál békében! (3/1903-I)
Szívem egyetlen drága kincse, Édes Jó
Anyám,
most ebben a pillanatban tekints kérlek
énrám,
borítsd fáradt vállamra két bársonypuha szárnyad,
ne találjon mellettem helyet az a csúnya
bánat.

Szerettem volna lehozni neked a tiszta
kék eget,
ahol a sok galamb szárnyaival neked integet,
ölödbe akartam szórni az összes csillagot,
éjjel a kerek holdat, délben a ragyogó napot.

Kezedet fogtam volna szünös-szüntelen,
amíg kezdődik és véget ér a végtelen.
Öleltelek volna mindig úgy, ahogy te régen
engem öleltél kisdedként a kebleden.

Bársony hangod és mosolyod volt a subám
mindig, amikor az élet vihara szakadott le rám,
szemed tiszta tükre nehéz utamon vezetett,
valahányszor a bánat rám szürke leplet terített.

Lassan megértem, mily apró vagyok és jelentéktelen,
élet-halál harcban oly gyenge volt fegyverem,
kérdezem a sorstól, mikor és mit rontottam el?
Szólítalak, kereslek, helyetted csupán a csend felel.

Gyakran gyötört az élet, bántottak emberek, tudom,
gyémánt könnyek csillogtak sokszor bánatos arcodon,
ha bántottalak én is igazán, bocsáss meg mindenért,
a titokban ontott, le nem törölt, fájó könnyekért.

Jöjj, hisz vártad a tavaszt, megjött az első gólya,
ablakod alatt ébred az orgona és nyílik az illatos ibolya,
énekel a rigó és téged keres idefent a mátyásmadár,
a hajnali napfény is reggelente teérted titokban idejár.

S ha rám szakad az éj, keresek egy csillagot az égen,
keresem a ragyogásod néma víz reszkető tükrében,
megérint a szellő, lelked lelkemhez ér csendesen,
ölellek, szorítlak megtört, vérző, néma keblemen.

Szívből köszönök mindent, amit értem tettél,
nem volt idő elbúcsúznom, oly hirtelen elmentél.
Áldott legyen emléked és minden lépted nyoma,
kísérjen utadon az égbolt legfényesebb csillaga!

Fájó szívvel emlékezem 2019. február 25-ére, amikor azon
a szomorú hétfői napon elkísértük utolsó földi útján a
drága jó édesanyámat, a marosszentgyörgyi születesű
GAGYI MÁRIÁT. Köszönöm mindenkinek, akik mellettem voltak és vannak a nehéz percekben.
Nyugodj békében, egyetlen drága kincsem!
Bánatos lányod, Marika. (4/1921)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,

anyós, testvér, ismerős és jó
szomszéd,

özv. JÓZSA DALMA

szül. MOLDOVÁN DALMA

március 19-én életének 78. évé-

ben eltávozott szerettei köréből.

Temetése április 5-én 12.45 óra-

kor lesz a budapesti Farkasréti
temetőben.

A gyászoló család. (6/1906-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
„Mikor a lelked roskadozva
vitted, csöndesen és váratlanul
átölelt az Isten.”
Megrendülve búcsúzunk volt
osztálytársunktól, SUCIU JAKAB
ANNÁTÓL. A nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégiumban 1959-ben
érettségizett osztálytársak. Isten
nyugtassa békében! (1/1918)
Fájó szívvel búcsúzom a legjobb
barátnőmtől, CSATÓ ANNÁTÓL,
és őszinte részvétemet fejezem ki
a gyászoló családnak. Nyugodjál
békében, drága Anikó! Erdei
Margit és családja. (2/1919)
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Dorin Florea polgármester
a tulajdonosi társulások
vezetőivel találkozott

Március 21-én, csütörtökön a Mihai Eminescu Kulturális Központ adott otthont a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a
tulajdonosi társulások képviselői közötti találkozónak. Az eseményen Dorin Florea polgármester hangsúlyozta a tulajdonosi társulások elnökeinek fontos szerepét a város projektjeinek
támogatásában és megvalósításában. A jelenlevőknek lehetőségük
nyílt elmondani azokat a problémákat, amelyekkel az általuk
ügykezelt tömbházak környékén szembesülnek, mint: fák koronaigazítása/metszése, föld alatti szeméttárolók, fedett parkolók, a játszóterek átrendezése és felújítása, a tömbházak közötti sétányok
felújítása, a tömbházak hőszigetelése, új gépkocsiparkolók létesítése stb. A polgármester tanácsadója, Claudiu Maior hozzátette,
hogy a lakónegyedi találkozók a lakosokkal a jövőben is folytatódnak, így igyekeznek eleget tenni a marosvásárhelyiek kérésének.
Megjegyezzük, hogy a találkozón jelen volt Mihai Mereuţă, a tulajdonosi társulások Habitat şi Casa Plus ligájának elnöke is.
– Köszönöm a tulajdonosi társulások képviselőinek, hogy ilyen
nagy számban eljöttek a találkozóra, ami arra enged következtetni,
hogy a marosvásárhelyiekkel, románokkal és magyarokkal való
partnerség kölcsönös bizalomra és támogatásra épül – fogalmazott
Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
bel- és külkapcsolati osztálya

A Salubriservnél befejeződött
a sztrájk, a munkások
ismét dolgoznak

A polgármester
tanácsadója, Claudiu Maior
március 21-én, csütörtökön dr.
Makkai Gergely és Sergiu Papuc
alpolgármesterekkel együtt a Salubriserv vállalat elégedetlen
munkásaival találkozott. Utóbbiakkal ismertette, hogy a vállalat
magáncég, amely haszonbérbe
vette a köztisztasági szolgáltatást, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala pedig (a vállalat által
versenytárgyaláson elnyert köztisztasági szerződés értelmében) tisztaságot és hatékonyságot vár tőle a marosvásárhelyiek számára.
A tanácsadó és az alpolgármesterek a találkozón közvetítettek a
vállalat vezetősége és az alkalmazottak között, a nézetkülönbségeket tisztázandó, és rámutattak, hogy a polgármesteri hivatal mindig egyensúlyt biztosító tényező és párbeszédre kész partner
marad. Következésképpen március 21-től, csütörtöktől kezdődően
a Salubriserv folytatja tevékenységét, a vállalat alkalmazottai elkezdték összegyűjteni a városban a háztartási hulladékot.
– Köszönöm mindazoknak, akik jóhiszeműséget tanúsítottak, és
megértették, hogy a tiszta város fontosabb, mint az egyéni büszkeség és a személyes érdekek – mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
A bel- és külkapcsolati osztály
– Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe, MUNKÁSOKAT a pékségbe és 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT (gradul
3). Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám
alatt. (63436)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (21087)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (21087)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759230-as telefonszámon. (sz.-I)

ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és lebonyolítása; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást
nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése. Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú
végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat
a
cég
honlapjának
álláshirdető
oldalára:
https://www.renania.ro/cariere/, vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám. Tel. 0265/264-656. (sz.-I)

MEZŐCSÁVÁSI FINOMMECHANIKAI MŰHELYBE ALKALMAZOTTAKAT keresünk. Érettségivel vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel. 0749-205-427 vagy e-mail:
office@elitex.ro (21090-I)
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Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szervezésében március 11. – április 13. között zajlik az általános tavaszi nagytakarítás, amikor elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. A március 25–30. hét utcabeosztása:
Március 25.: Sziget, Harcsa, Bőség, Fűzfa, Szászsebes, Hóvirág, Govora, Traian Moşoiu, Gh. Şincai,
Patak, Szabadság, Radnai, Fecske, E. Dandea, Crişan, Varga Katalin, Plevna utcák és a
T.Vladimirescu utca Szabadság utca és a Dózsa György út közötti szakasza;
Március 26.: Tavasz, Kenyér, Mező, Zsil, Takács, Szeret, Hegyi Lajos, F. J. Curie, Gólya, Ialomiţa,
Tündér, Vihar, Iuliu Maniu, Săvineşti, Săvineşti sétány, Azúr, Levendula, Ojtozi, Bodor
Péter utcák;
Március 27.: Hadsereg tér, L. Pasteur, Pacsirta, Levél, I. L. Caragiale, Békás, B. P. Haşdeu, Szamos,
Madách Imre, Tatros, B. Ş. Delavrancea, Olt, Darabont, Cserna utcák;
Március 28.: Rovinari, Bethlen Gábor, Hattyú, Bárány, Akácfa, Milcov, Szitás, Oneşti tér, Kőműves,
N.Bălcescu, Romulus Guga utcák;
Március 29.: Raktár, Felszabadulás, Kultúrház, Prut, Kukorica, Meggyesfalvi, Măcin, Körös, Vlegyásza, Kászon, Vasile Lupu, Tázló, I. H. Rădulescu, Băneasa, Cukorgyári, Méh utcák;
Március 30.: Bolyai, Ştefan cel Mare, Retyezát, Görbe, Művész, Egyesülés tér, Sportolók, Égerfa, Belsőkutas, Külsőkutas, Márton Áron, Köteles Sámuel, Memorandum, Bíróság, Liszt Ferenc
utcák.
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat,
a hozzájuk tartozó területeket és zöldövezeteket, és tartsák be a következőket:
1. A hulladékot helyezzék ki a járdaszélre (kupacokban), a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon.
2. A fakorona-alakításból származó ágakat külön kell tenni, ellenkező esetben ezt nem szállítják el.
3. A hulladékot a munkacsoportok a meghirdetett program szerinti napon viszik el minden utcából.
4. A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a köztisztasági vállalathoz (Salubriserv Rt.)
benyújtott előzetes megrendelés alapján szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják.
5. Ne tegyék ki, mert nem szállítják el az építkezési vagy bontási, felújítási munkából származó hulladékot (törmelék, tégla, beton). Ezt csak előzetes megrendelés alapján lehet semlegesíteni, amit jogi
vagy fizikai személyek nyújthatnak be a Salubriserv Rt. köztisztasági vállalathoz.
Rendkívüli esetekben (időjárás, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett ütemtervtől stb.) a program változhat, az elszállítási időpontokat a későbbiekben közlik.
Moldovan Florian mérnök, ADP-igazgató,
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
2019. március 22-én kelt
225. számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról
2019. március 28-án 13.00 órára
A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra
vonatkozó 215/2001. sz. törvény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése
és a 106. cikkely (1) bekezdése előírásainak alapján
elrendeli:
A Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2019. március 28-án
13.00 órára, a közigazgatási palota nagytermébe, a következő
napirenddel:
1. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának átvételére vonatkozó 42/2001.
sz. határozat mellékletének módosításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a „Time Box kiállítópavilonok építése” elnevezésű projekt jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által megépíttetendő szennyvíztisztító állomás projektje megvalósíthatósági tanulmányának elkészítéséről;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a görgényszentimrei, Hősök utca 6. sz. alatti ingatlannak a
felvételéről Maros megye köztulajdonának leltárába, valamint az ingatlannak a
Maros Megyei Múzeum ügyintézésébe való átadásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2019. 01. 31-i 77. sz. határozat 2. mellékletének a módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésével kapcsolatos intézkedésekre vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Nők és Férfiak Közötti Esélyegyenlőség Országos Hatóság és
a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság közötti együttműködésnek
a jóváhagyásáról a VENUS – együtt egy biztonságos életért projekt megvalósítása
érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet „A csatornahálózat cseréje a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe
Marinescu Municípiumi Kórház területén” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági
dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról;
Indítványozó: Ovidiu Dancu – Maros Megyei Tanács alelnöke
8. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK

Törvényességét véleményezte
Paul Cosma
JEGYZŐ
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Védd meg a városodat!

Írj alá a városod projektjeiért!

A város fontos projektjeit hosszú évek óta elszabotálják, akadályozzák azok,
akik csak a saját érdeküket látják. Elegünk van abból, hogy ránk mutogatnak
olyan sikertelenségek miatt, amelyekért nem mi vagyunk a felelősek. A fontos
projektek megvalósulását azok akadályozták, blokkolták, akiket a közösség
választott meg, hogy képviseljék őket. Tanácsosok vagy politikusok az évek
folyamán mindent gáncsoltak, ami a város fejlődését, jobbra fordulását jelentette.
Következésképpen Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala aláírásgyűjtési
kampányt indít a közösség számára fontos projektek támogatására.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala ezúton kéri fel a politikai pártokat,
az apolitikus szervezeteket, a civil szervezeteket, a lakosságot, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez! Csak együtt adhatunk új értelmet a városnak.
Aláírásoddal megbüntetheted azokat, akik annyi éven keresztül akadályozták
a város és a megye projektjeit!

Az aláírásra a következő helyszíneken van lehetőség:

*Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelye, 13-as iroda
*Mihai Eminescu Kulturális Központ
*marosvásárhelyi vár

*a város zöldségpiacai
*a Víkendtelep

*a Mircea Birău fedett uszoda

*az Erdei házikó a Somostetőn

Állj ki a városodért! Gyere és írd alá!
Számít az aláírásod!

A bel- és külkapcsolati osztály – Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

