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Vízióhiány és gumicsont

Közvita a főtéri mélygarázs kérdéséről

Gyermekszobák
bűvölete

Múlt századi, mindenekelőtt két világháború közötti gyermekarcok és az
élet első szakaszának megannyi
korhű kelléke elevenedik meg a Kultúrpalota második emeleti galériájában
péntek este megnyílt kiállításon.

____________2.
Farsang végi
szimbolikus
lakodalmak

Az európai népek többségének körében a farsang vége vagy „farsang
farka”, „púpos napja” ideje szimbolikus
cselekvésekben gazdag átmeneti
időszaknak, a tél-tavasz fordulójának
számított. A farsangi jókedv és mulatság, a sok és nagy evés-ivás eredetileg a várt és beköszönő tavasz
örömének archaikus kifejezése, állítják
az etnológusok.

____________5.
Hatalmas pofonba
szaladt bele
az MSE

Már az előzetesben jeleztük, hogy
roppant nehéz kiszállás előtt áll a Marosvásárhelyi MSE 3. ligás labdarúgócsapata, amely a csoport
éllovasának otthonába látogatott a tavaszi idény első fordulójában. Nem
csak a tabellán elfoglalt hely, az előzmények sem kedveztek, a kétszámjegyű
vereség azonban mellbevágóan hat.

____________7.
Szenvedések
éjszakája
Az utóbbi hetekben főleg a virtuális térben igen heves vitákat
váltott ki a Marosvásárhely főterére elképzelt mélygarázzsal
kapcsolatban január végén, a városi tanácsban elfogadott
határozat. Ez a beruházási terv volt a Marosvásárhelyi Rádió
által útjára indított Beszéljük meg! című rendhagyó közvitasorozat második estéjének témája.

Benedek István

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A vitát az ötletgazda intézmény székhelyének stúdiótermében, igen
népes érdeklődés mellett tartották meg, a virtuális térben több helyen is
teljes terjedelmében meghallgatható beszélgetést Szász Attila, a rádió főszerkesztő-helyettese moderálta, akinek lapunk főszerkesztője, Karácsonyi
Zsigmond volt ebben segítségére. A beszélgetés során áttekintették ennek
a beruházási ötletnek az előéletét és a várható hatásait, de ennél tágabb
(Folytatás a 6. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

Szenvedések éjszakája marad az erdélyi magyar nemesség számára a
hetven évvel ezelőtti március 2-áról
3-ára virradó éjszaka. Az 1949. évi kitelepítések 70. évfordulója alkalmából
március 2-án, szombaton a Castellum
Alapítvány szervezésében megemlékezésre, azt követően az otthonaikból
elüldözöttek tiszteletére emelt kopjafa
megkoszorúzására került sor Marosvásárhelyen.

____________10.

Fenyegetnek

Többségében rendes adó- és számlafizető állampolgárok vagyunk. Március 15-ig eleget teszünk adófizetési kötelezettségünknek, és a folyó hónap végéig számláinkat is rendezzük. Mivel sokan
nem folyószámlán kapjuk a havi jövedelmünket, készpénzben az
úgynevezett fizetési pontoknál vagy a bankautomatáknál egyenlítjük
ki a gáz-, víz, villany- és telefonhasználatért járó összeget. Lévén,
hogy a különböző szolgáltatók által kibocsátott számlákat nem egyszerre kézbesítik, nem futkosunk velük, hogy egyenként kifizessük
őket. Különösen az idős emberek többsége, akik nehezen járnak, és
nincsen segítségük. Kétségtelen, hogy folyószámláról összehasonlíthatatlanul könnyebb átutalni a pénzt, de ahhoz egyéb feltételek
szükségesek, ami a lakosság zömét kitevőknek még ma sem áll a
rendelkezésére. A hónap folyamán sorra érkező számlák csak
román nyelvűek, gyakran egy vagy többoldalnyi apró betűs magyarázattal, amit nemcsak a nagyon idősek nem tudnak elolvasni – és
ha elolvasnák, sem értenék meg –, a fiatalabb korosztályoknak sincsen sem idejük, sem türelmük ehhez. Ez viszont nem zavarja a szolgáltatókat, akik sem a kétnyelvűséget, sem a könnyen érthetőséget,
sem a tiszta, egyszerű közlésmódot nem tartják szem előtt. Még a
polgármesteri hivatal alárendeltségébe tartozó vízszolgáltató sem,
ahol eltörölték, kiiktatták a korábban kétnyelvű nyomtatványokat,
számlákat.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 57 perckor,
lenyugszik
18 óra 11 perckor.
Az év 62. napja,
hátravan 303 nap.

Ma KÁZMÉR, holnap
ADORJÁN, ADRIÁN napja.
IDŐJÁRÁS

Többnyire napos égbolt

Hőmérséklet:
max. 140C
min. 10C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

42, 18, 33, 12, 34 + 4
34, 2, 23, 3, 13, 29

26, 42, 24, 20, 36, 33

Megyei hírek

NOROC PLUS: 6 2 7 5 4 2

SUPER NOROC: 8 9 2 2 6 7
NOROC: 9 2 1 7 5 0 7

Jogi tanácsadás

Március 6-án, szerdán délután 4 órától szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es számú irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Interaktív Beszélő Könyvek est

Március 8-án, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi Teleki
Téka freskós termében különlegesen interaktív Beszélő
Könyvek estre várják az érdeklődőket. A Téka egyik legnagyobb ritkaságát, Newton Principia Mathematicáját „szólaltatja meg” Hartlein Károly mesteroktató, a Budapesti
Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének munkatársa, aki szórakoztató kísérleteken keresztül teszi megfoghatóvá Newton törvényeit. A belépés ingyenes, de annak, aki csoportot
szeretne hozni, szükséges regisztrálni a 0265-261-857-es
telefonszámon.

Gyöngyből kokárda

Egyedi, interaktív tárlat a Kultúrpalotában

Gyermekszobák bűvölete

Múlt századi, mindenekelőtt két világháború közötti gyermekarcok és az élet első szakaszának
megannyi korhű kelléke elevenedik meg a Kultúrpalota második emeleti galériájában péntek este
megnyílt kiállításon. Mint arról előzetesen már olvashattak lapunk hasábjain, a tárlatot az újonnan
megvásárolt Gyerekszoba című híres Tonitzafestmény köré szervezte a Maros Megyei Múzeum. A megnyitó telt házas közönségét a Palota
kistermében üdvözölték a szervezők.

Nagy Székely Ildikó

– Múzeumunk életében ez az első saját kezdeményezésű,
országos jelentőségű kiállítás. Ennek legfőbb bizonyítéka
a kiállítás létrejöttében részt vevő több mint 12 közintézmény és 30-nál több magánszemély. A tárlat koncepciója
2017-ben körvonalazódott, amikor a műgyűjtőpiacon megjelent Nicolae Tonitza Gyerekszoba című festménye. A múzeum munkatársainak egyöntetű döntése alapján, a Maros
Megyei Tanács támogatásával sikerült megszerezni a műalkotást. Miután a bukaresti Artmark aukciós ház illetékeseivel kezet ráztunk, Ioana Vlasiu művészettörténész ötlete
alapján egy tematikus kiállítást kezdtünk szervezni, amely
a román festészet két világháború közötti, illetve az 1900as évek elejére is kiterjedő, gyermekkorhoz kapcsolódó képeit vonultatja fel. A tárlaton több mint 150 műalkotás
látható, amelyeket 40-nél több helyszínről, az ország számos múzeumából, más kulturális intézményektől, valamint
műgyűjtőktől kölcsönöztünk – mondta elöljáróban Soós
Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója.
Rejtett önarcképek
A tárlat kurátorai közé tartozó Ioana Vlasiu szenvedélyes
kalandnak nevezte a gyűjtőmunkát, amelynek során arra törekedtek, hogy új szemszögből mutassák be Tonitza festészetét, illetve a gyermekkorhoz való viszonyulását. Az
adatgyűjtés során a festőnek a nevelésről mint a jó társadalom feltételéről szóló írásait is tanulmányozták, amelyek
rávilágítanak arra, hogy Tonitza szemléletmódja túlmutatott
a három gyermekéért rajongó alkotó mentalitásán. Számára

a játékoknak pedagógiai jellege van, a babák, marionettek
az emberi létezés metaforái – hallhattuk a művészettörténésztől, aki beszéde végén Tonitza II. Károly királyhoz írt
leveléből olvasta fel azt a részletet, amelyből kiderül, hogy
az alkotó a gyermeki lélekben találja meg önmagát. Ezek
szerint az ilyen jellegű festményei önarcképek is egyben –
vonta le a következtetést a kurátor.
Az elkövetkezőkben Alexandru Baldea, az Artmark aukciós ház igazgatója szólt a jelenlevőkhöz. Bevallotta, hogy
irigyli a Maros Megyei Múzeum munkaközösségét a rendkívül „vonzó és csábító” kiállítás megszervezéséért, amely
ritka kezdeményezés a megyei múzeumok palettáján, és
amely vándortárlatként a világ bármely táján szívélyes fogadtatásra számíthat.
Angelica Iacob, a Bukarest Municípium Múzeumának
illetékese köszönetet mondott azért, hogy az általa képviselt
intézmény csatlakozhatott a nagyszabású projekthez, majd
a kiállítás meleg, családias hangulatát, a közönségnek szóló
figyelmet méltatta, amelyhez hasonlóval egy párizsi múzeumban találkozott.
Az előkészületek kulisszatitkairól, a Tonitza-életmű multidiszciplináris megközelítéséről, az anyaggyűjtésről és az
öt kiállítóterem berendezésének szervezőelvéről Cora
Fodor kurátor beszélt. A szakember a látogatók figyelmébe
ajánlotta egyebek mellett a múlt századbeli gyermekszobák intim terét, amelyeknek lakói mintha csak pár percre
hagyták volna magukra kincseiket – a babát, a bábut, marionettet, játékmackót –, majd szólt az ártatlanság színteréből kilépő serdülő világáról – amelynek kellékei között
a palatábla, a korabeli számológép és iskolapad is megtalálható –, végül az archív iratok, fotók, Tonitza-kéziratok
és -illusztrációk, -hanganyagok termére hívta fel a figyelmet.
A tárlatnyitó után a nagyérdemű hosszú sorokban vette
birtokba a kiállítótermeket. A vizuális időutazásban a legkisebb látogatók is örömmel vettek részt, a múlt századi játékokat felsorakoztató térben színes kockavárak épültek,
kirakósok készültek, és a Cezar Petrescu kedvelt mesehőséről, Framról, a jegesmedvéről készült Tonitza-illusztráció
másolatát is lelkesen színezték ki a gyermekek.

Március 4-én, ma 17.30–19.30 óra között a marosvásárhelyi vár Tímárok bástyájába (a földszinten) 16 éven felüli
lányokat, asszonyokat várnak, akik gyöngyből készítenének kokárdát. A Női Akadémia által szervezett Ügyes kezű
nők csoport tevékenységén a kezdők a gyöngyfűzés alapjait sajátíthatják el. A kézműves-foglalkozást Tóth Csilla vezeti. A szervezők biztosítják a tevékenységhez szükséges
gyöngyöt. A résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel elfogadnak, az összegyűlt adományokat a tevékenységeken
használt alapanyagra és a játéktárra szánják. A hétfői tevékenységről érdeklődni a 0740-598-563-as telefonszámon lehet naponta 18–20 óra között.

Nyílt hét a Teréz Anya Központban

Mától péntekig Marosvásárhelyen, Mărăşti utca 13. szám
alatt naponta 9–13 óra között ingyenesen kipróbálhatók az
egész délelőttös tevékenységek az új napközis program
keretében, mely nyugdíjasoknak indul a gyulafehérvári Caritas Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjában. A színes, változatos és vidám programok célja a
közösségi együttlét, a testi-lelki, szellemi egészség megőrzése és a szabadidő aktív felhasználása. Érdeklődni a
0265/213-509-es telefonszámon lehet.

Változik a Teleki Téka nyitvatartása

Márciustól változik a Teleki–Bolyai Könyvtár nyitvatartása.
Az új program szerint az olvasóterem keddtől péntekig 10–
18 óra között lesz nyitva, látogatásra keddtől 10–18, szombaton pedig 10–16 óra között várják az érdeklődőket.

Felvételi-felkészítő a MOGYTTE-n

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudományés Technológiai Egyetemen a 2019/2020-as tanévben a
korábbi évekhez hasonlóan magyar nyelven indul orvos-,
gyógyszerész-, fogorvos- és általánosasszisztens-képzés,
amelyekre magyarul lehet felvételizni. Február és május
között az egyetem felvételi-felkészítőt szervez magyar
nyelven biológiából és kémiából. Az előadásokat az egyetem főépületében tartják, a termekről bővebben a helyszínen. Minden alkalom 4–5 fejezetet fed le, és az aznap
megbeszélt anyagból írt teszttel végződik (újonnan írt kérdésekkel). Az első felkészítőt február 23-án tartották. Az
egyes alkalmakkor megbeszélendő fejezetek és további
információk az egyetem honlapján: www.umfst.ro/hu/.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

RENDEZVÉNYEK

Rendkívüli nőnapi hangverseny

Meglepetés hölgyeknek címmel rendkívüli szimfonikus
nőnapi hangversenyre kerül sor március 7-én, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel
Adrian Petrescu, fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vonószenekara, rézfúvós és ütősegyüttese. Műsoron: Csajkovszkij – Vonósszerenád és a Trepak a
Diótörő című balettből, Bizet – Torreádor induló (Carmen) és Habanera, J. Strauss – Triccs-traccs polka,
Woodfield – Kalinka, Crespo – Fogo da mulata , Hazell
– Kraken, Kander – New York, New York, Hacsaturján –

Fotó: Nagy Tibor

Kardtánc. A hangversenyre a 19-es számú bérletek érvényesek.

Falánk csütörtök a Sörházban

A marosvásárhelyi Sinaia utcai Sörház idén is csatlakozik a Falánk csütörtök akcióhoz. A vendégeket március 7-én egész nap 50%-os kedvezménnyel várják. A
falánk csütörtök (torkos csütörtök) mindig a hamvazószerda (a húsvét előtti nagyböjt első napja) utáni csütörtökön
van.
Szerves
része
a
magyar
népszokásoknak, ezen a napon fogyasztották el a farsangról megmaradt ételeket, megengedett volt a húsfogyasztás és a szokásosnál mohóbb, falánkabb
étkezés.
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EP-választás

Winkler Gyula és Vincze Loránt került befutó helyre
az RMDSZ jelöltlistáján

Az újabb mandátumra pályázó Winkler Gyula európai parlamenti képviselőt és Vincze Lorántot, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN)
elnökét sorolta befutónak számító helyre pénteki
kolozsvári ülésén az RMDSZ Állandó Tanácsa.

A rangsorolás eredményét Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
jelentette be a testület ülése után. A lista harmadik helyére Hegedüs Csilla, a szövetség kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, negyedik helyére Oltean Csongor, az RMDSZ-szel
együttműködő ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági
Értekezlet (Miért) elnöke, ötödik helyére Sógor Csaba leköszönő EP-képviselő került.
Kelemen Hunor elmondta, nehéz volt a döntés, mert valamennyi jelölt jól felkészült, és nagy tapasztalattal rendelkezik.
A Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) is koalíciós lista állítását kérte az RMDSZ-től. Az
MPP csütörtökön azt közölte, hogy a párt elnöksége „visszautasíthatatlan ajánlatot” fogalmazott meg az RMDSZ számára,
olyant, amely a szavazatok maximalizálását és a Kárpát-medencei magyar képviselet erősítését eredményezi az Európai
Parlamentben. Kelemen Hunor a sajtótájékoztatón elmondta:
a javaslat koalíciós jelöltlista állítására vonatkozott.

Az EMNP elnöke, Szilágyi Zsolt egy Kelemen Hunornak
címzett csütörtöki nyílt levélben szintén választási koalíciót ajánlott. Mint fogalmazott: csakis akkor lehetnek sikeresek, ha összeadják erőiket, és azokat is megszólítják, akik az elmúlt években
elfordultak a politikától, és nem vesznek részt a választásokon,
vagy román pártoknál keresik a hatékonyabb képviseletet.
Kelemen Hunor elmondta: a két kis pártnak azt ajánlják,
hogy javasoljanak jelölteket az RMDSZ listára. Hozzátette: az
MPP-vel szerdán ülnek össze újabb tárgyalási fordulóra. Hozzátette: az EMNP-vel is el kell kezdeni valahol az együttműködést, ezért teszik lehetővé ennek a pártnak is, hogy a jelöltje
felkerüljön az RMDSZ listájára. Azt is megjegyezte, az
RMDSZ jelöltlistájáról a végső döntést a Szövetségi Képviselők Tanácsa hozza majd meg március 9-i nagyváradi ülésén.
Az MTI kérdésére az elnök elmondta, a koalíciós lista azt
jelentené, hogy az RMDSZ feladja a közel harmincéves politikai identitását. Hozzátette: az RMDSZ úgy tud koalíciós listát ajánlani, hogy helyet biztosít a jelöltlistáján a többi magyar
párt jelöltjeinek is. Elmagyarázta: erre azért van lehetőség,
mert az RMDSZ civil szervezetként, az MPP és az EMNP
pedig pártként van bejegyezve, így ki-ki tagja lehet egy időben
az RMDSZ-nek és a kis pártok valamelyikének is. (MTI)

Ország – világ
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Befagyasztották a lakossági
villamos energia árát

Egyéves szabadpiaci időszak után péntektől ismét az
Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) által megszabott, az eddigivel megegyező áron vásárolhatják a villamos energiát a lakossági fogyasztók. A kormány
tavaly év végén elfogadott sürgősségi rendeletének
megfelelően 2022. július 28-áig nem változik az elektromos energia ára a háztartási fogyasztók számára.
A szabályozott energiaár térségenként eltérő, és a
dobrudzsai 364 lejtől a munténiai 470 lejig terjed
megawattóránként, amihez még hozzáadódik a jövedéki adó, a héa és a zöldenergia-támogatás. Az Economica.net gazdasági szakportál szerint a piaci
szereplők által bírált intézkedéssel a kormány valójában azt próbálta megelőzni, hogy az energiaszektorra kivetett többletadót a szolgáltatók a lakossági
fogyasztókra hárítsák. A múlt év végén kiadott a 114es számú sürgősségi kormányrendelet ugyanis – a
bankokra kivetett úgynevezett „kapzsisági illeték”
mellett – külön többletadóval terhelte az energiaszektor szereplőit: amely a forgalom 2 százalékát teszi ki,
az eddigi 0,1 százalék helyett. (MTI)

180 kilométer sztrádát ígérnek

Év végéig 180 kilométer autópályát adunk át a forgalomnak – jelentette ki csütörtökön Răzvan Cuc szállításügyi miniszter, amikor Narcis Neagával, a közúti
infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatójával együtt látogatást tett a Szászsebes–
Torda sztráda építőtelepén. A két illetékes vezető
újságírói kérdésre megerősítette: idén 180 kilométer
autópályát adnak át a forgalomnak. A miniszter bejelentette: „kevés időt fog a minisztériumban tölteni”, de
március 23-ától minden szombaton sajtóértekezletet
tart, és beszámol a munkálatok menetéről.
(Agerpres)

Már 62 áldozatot szedett
a kanyaró

Forrás: winklergyula.ro

Brexit

rmdsz.ro

Románia a kölcsönösség elvén rendezné
a tartózkodási jogokat

Ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Eu- brit kormánnyal –, amely alatt az országban lakó brit polgárok
rópai Unióból, Románia a kölcsönösség elvén ren- romániai tartózkodását különösebb ügyintézés nélkül is jogdezné az országban élő britek tartózkodási jogait – szerűnek fogják tekinteni.
Az ideiglenes tartózkodási engedély kiváltását később egy
közölte pénteken Carmen Dan belügyminiszter.

A tárcavezető leszögezte: az EU soros elnökeként Románia
azon dolgozik, hogy Nagy-Britannia kilépése ne érintse hátrányosan az ott élő hárommillió uniós állampolgárt, illetve az
EU-27-ek területén élő egymillió britet. Amennyiben a Brexit
rendezetlenül következik be és nem lesz egységes megállapodás, Románia azt szeretné elérni, hogy a Nagy-Britanniában
lakó 430 ezer román állampolgár a Romániában élő 2500 brittel azonos bánásmódban részesüljön.
Bukarest – kölcsönösséget várva el Londontól – öt évre
szóló ideiglenes tartózkodási engedélyt adna a Brexit időpontjában Romániában lakó brit polgároknak és családtagjaiknak.
Carmen Dan szerint lesz egy átmeneti időszak – valószínűleg az év végéig vagy addig, amíg sikerül megállapodniuk a

„minimális” nemzetbiztonsági, közrendészeti, közegészségügyi vizsgálathoz kötnék, valamint az ezt igénylő brit állampolgároknak és családtagjaiknak igazolniuk kell majd, hogy
törvényes romániai lakhatási és megélhetési feltételeik biztosítottak.
Aki öt évnél hosszabb ideig akar Romániában lakni, az
hosszú távú (letelepedési) engedélyt kérvényezhet. A brit gépkocsivezetői engedélyeket továbbra elismerik Romániában –
részletezte a tárcavezető.
A belügyminiszter rámutatott: mindezen intézkedéseket a
kölcsönösség elvének tiszteletben tartásával vezetnék be, és
csakis akkor, ha Nagy Britannia megállapodás nélkül lép ki az
Európai Unióból. (MTI)

Meghalt Koós János táncdalénekes

Rövid ideig tartó betegség után, 81 éves korában el- szerepelt: Az oroszlán ugrani készül (1966), Bűbájosak (1969),
hunyt Koós János táncdalénekes, parodista-színész A gyilkos a házban van (1970).
A Mikroszkóp Színpad tagjaként színész és parodista volt
– tudatta a család vasárnap az MTI-vel.

„A család most arra kéri az elektronikus és a nyomtatott
sajtó munkatársait, hogy a halálesettel kapcsolatos híreikben
tartsák tiszteletben Koós János emlékét és a hozzátartozók
gyászát” – olvasható a közleményben, amelyet lányának, Koós
Rékának a menedzsere, Csábi Zsolt juttatott el az MTI-hez a
család kérésére. A temetés részleteiről később adnak tájékoztatást.
Koós János 1937. november 21-én Gyergyószárhegyen született Kupsa János néven. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola után a Zeneművészeti Főiskolán oboa szakon
végzett. Az Országos Pénzügyőr Zenekar tagja volt 1957 és
1960 között, majd ezután indult táncdalénekesi karrierje.
Táncdalfesztiválokon nagy közönség- és szakmai sikert aratott – három fesztivált megnyert –, legemlékezetesebb dala a
Kislány a zongoránál. Énekesi karrierjével párhuzamos volt
színészi pályafutása is, 1966 és 1970 között három filmben is

1982-től 1985-ig. Pályája itt és ekkor kapcsolódott össze a
Hofi Gézáéval, akivel énekes-parodista duót alakítva számos
sikeres színpadi és televíziós produkciót készített. Később a
karmesterséggel is megpróbálkozott: szimfonikus zenekart vezényelt a Zeneakadémián is, 1999-től televíziós szórakoztató
műsorokat vezetett.
Felesége az énekesnő Dékány Sarolta, lánya, Réka énekes
színésznő, Gergő fia is a családi hagyományt folytatva zenével
foglalkozik.
Örökzöld slágerei: Annyi ember él a földön, Én, aki nála
jártam, Kapitány, Mondjátok meg Máriának, Nem vagyok teljesen őrült, Sír a telefon.
Koós János megkapta az Artisjus zenei életműdíját, a Hungarotontól életműlemezt vehetett át, és 2008-ban ő kapta meg
elsőként a tiszteletbeli pénzügyőr címet. 2014-ben Szenes Iván
Életműdíjjal tüntették ki. (MTI)

Újabb beteg vesztette életét kanyaróban: egy 20
éves jászvásári nőről van szó – közölte az Országos
Közegészségügyi Intézet (INSP). A kanyaró által okozott halálesetek száma 62-re nőtt. Mint a hivatalos tájékoztatás kiemeli: a nő nem volt beoltva kanyaró
ellen. A kanyaró által okozott halálesetek száma 62re nőtt – derül ki a közleményből. Rámutatnak továbbá, hogy a február 25. – március 1. időszakban
kilenc megyében és Bukarestben összesen 66 esetben diagnosztizáltak kanyarót: Bihar – 23, Szilágy –
22, Prahova – 6, Buzău – 4, Máramaros – 3, Bukarest – 2, Călăraşi – 2, Teleorman – 2, Fehér – 1, Dolj
– 1. (Mediafax)

Fenyegetnek

(Folytatás az 1. oldalról)
Kétnyelvűség, közérthetőség híján egy dolgot azonban kiválóan tud a szolgáltatók többsége. Fenyegetőzni.
Ebben a vonalas telefonszolgáltató áll az élen, ahonnan
a hónap közepétől naponta többször felhívják és géphangon megfenyegetik a fogyasztót, hogy megszüntetik
a szolgáltatást, ha nem egyenlíti ki a számlát, holott a
múlt év során megtörtént, hogy a számlát egyáltalán
nem, vagy a hónap 15-én lejárt kifizetési határidő után
kézbesítették. Ezek után ki ne bosszankodna a számla
másik oldalán levő kenetteljes szövegen, miszerint „a
szolgáltató egy megbízható partner, amely szünet nélkül, korrekt és átlátható módon mellettünk áll”(?). Ha
valóban így gondolják, abba kellene hagyni a fenyegetőzést, és a hónap 15-i törlesztési határidő előtt legkésőbb egy héttel kézbesíteni kellene a számlát. Egy
kétnyelvű városban a lakosság által beszélt mindkét
nyelven. És tájékozódni a remélhetőleg pontosan vezetett nyilvántartásból, hogy a hónapról hónapra becsületesen fizető fogyasztókat ne zaklassák naponta
többször fölöslegesen.
A gázszolgáltatók nem telefonon, hanem írott ultimátummal fenyegetik meg a fogyasztót, hogy beszüntetik
a szolgáltatást, és 126,76 lejért kapcsolják vissza a
rendszerre, ha egy napon belül nem fizeti ki az elmaradt
összeget. De nem elég kifizetni, ezt telefonon vagy személyesen is be kell jelenteni, ha nem akarunk gáz nélkül
maradni. Elnézőbb az áram- és a vízszolgáltató, mindkettő hosszabb türelmi időt ad, de a fenyegetés a részükről sem marad el.
Kétségtelen, hogy vannak hanyag, rosszul vagy nem
fizető fogyasztók. Ha a szolgáltatóknak pontos, áttekinthető nyilvántartásuk lenne, akkor elvárnánk, hogy őket
zaklassák, és ne az átlagembert, akinek a jövedelme már
régen nincsen arányban a magas szolgáltatói díjszabásokkal, mégis becsületesen fizet, és közben azt is el kell
tűrnie, hogy fenyegetik.
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Sokakat elrettent a hosszadalmas és nehézkes eljárás

Törvénymódosítás az örökbefogadás könnyítésére

Megkönnyítené az örökbefogadási eljárást az a törvénymódosító
kezdeményezés,
amely nemrég került a képviselőház asztalára. A parlamenti
vitát
megelőzően,
pénteken Csép Éva Andrea
parlamenti képviselő Marosvásárhelyen találkozót kezdeményezett
az
örökbefogadásban érintettekkel, hogy a mindennapi tapasztalataikat,
illetve
a
jelenlegi törvénykezés hiányosságait figyelembe véve
fogalmazza meg módosító javaslatait.

Menyhárt Borbála

Habár egy 2016-ban történt törvalamelyest
vénymódosítással
könnyítettek az örökbefogadási folyamaton, sok párt elrettent szándékától a még mindig hosszas és
nehézkes procedúra, amit végig kell
csinálni ahhoz, hogy hazavihessenek egy állami gondozásban lévő
gyereket – derült ki a pénteki találkozón, amelyen részt vett Miklea
Hajnal Katalin, a Maros Megyei
Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője, valamint két anya, akik örökbe
fogadott gyerekeket nevelnek, most
pedig beszámoltak azokról a nehézségekről, amelyekkel szembesültek
a folyamat során.
Az elhangzottak nyomán megfogalmazódott, hogy csökkenteni kell
az örökbefogadás minden szintjén
elburjánzott bürokráciát, valamint a
folyamatos hivatali ellenőrzéseket,
amelyek kellemetlen pillanatokat
okoznak mind az örökbe fogadott
gyermeknek, mind a szülőknek.
Ugyanakkor meg kell hosszabbítani
az örökbefogadási státuszt igazoló
bizonylat érvényességét, illetve úgy
kell módosítani a törvényt, hogy a
gyermeknevelési szabadsághoz hasonlóan számítson bele a munkaévekbe az összeszokásra kivett
szabadság is, ezenkívül az ez időre
járó juttatás legyen egyenrangú a
gyermeknevelési szabadság ideje
alatt kapott támogatással. Az is elhangzott, hogy meg kellene szabni
egy felső korhatárt, amely fölött
már nem fogadhat valaki örökbe
gyereket, ugyanis, ha valaki például
ötvenöt éves korában vállalkozik
erre, kérdéses, hogy a hetvenes éve-

iben tud-e kellőképpen gondoskodni a még támogatásra szoruló fiatalról.
Csép Éva Andrea elmondta: már
a képviselőházba került a kezdeményezés, amely alapján módosítanák
az örökbefogadási törvényt.
– Nagyon fontosnak tartom,
hogy megkérdezzük az érintetteket
– azokat a szülőket, akik örökbe fogadtak gyerekeket, vagy szándékukban áll megtenni – arról, hogy
milyen nehézségekkel szembesülnek. Hiszen a mi feladatunk az,
hogy javítsunk ezen a törvényen, és
mivel a bizottságom jelentést fog
tenni erről a tervezetről, felősséget
érzek az iránt, hogy olyan módosításokat eszközöljünk, amelyeknek
köszönhetően a törvény hatékonyabbá válhat – hangsúlyozta a
képviselő.
Az új törvénytervezet egyik legjelentősebb újdonsága az, hogy míg
eddig az örökbefogadói szülői státuszt igazoló bizonylat két évig volt
érvényes, az új tervezettel a kormány ezt öt évre szerette volna
meghosszabbítani, a szenátustól érkező változatban viszont három év
szerepel. Csép Éva Andrea azonban
leszögezte, szorgalmazni fogja,
hogy az öt év kerüljön vissza a végleges változatba.
A másik újdonság, hogy ezentúl
a gyermekvédelmi hatóságnak csak
a harmadfokú rokonokig kellene
felkutatni a gyerek hozzátartozóit,
mielőtt örökbe fogadhatóvá nyilvánítanák. Jelenleg ugyanis a negyed-

Álmok és tervek már vannak

fokú rokonokig kötelesek feltérképezni a családtagokat.
A pénzbeli juttatások kapcsán a
parlamenti képviselő hangsúlyozta:
az összeszokási szabadság idején
jelenleg 1700 lejes havi juttatás jár
az örökbe fogadó szülőnek, és ezen
a téren is módosítást szeretnének,
ugyanis ha a gyereknevelési szabadság idején a szülő a jövedelmének a 85 százalékára jogosult, nem
kellene büntetni azokat, akik a rendszerből kivett gyereket nevelnek, illetve
előzőleg
nagyobb
jövedelemmel rendelkeztek.
Sok a nehezen örökbe fogadható
gyerek
A képviselő elmondta, hogy a
legutóbbi statisztikai adatok, amelyek elérhetőek, a 2017-es évre vonatkoznak. Ekkor Romániában
3400 örökbe fogadható gyerek szerepelt a védelmi rendszerben, viszont közülük 2300 a nehezen
örökbe fogadható kategóriába tartozott. Ezek fogyatékkal élő vagy viselkedési zavarokkal küszködő
gyerekek, akiket többször visszautasítottak az örökbe fogadó szülők.
Általában elsőként ezeket ajánlják a
pároknak, akik gyereket szeretnének. 2017-ben Romániában 1200
kiskorút fogadtak örökbe, és a tapasztalat azt mutatja, hogy az erre
vállalkozó párok elsősorban hét
évnél kisebb gyereket, főként kislányt szeretnének. Egy viszonylag
friss törvénymódosítás következtében a gyermekvédelmi rendszerbe

Közösségi ház épülne Makfalván

A 2015-ben fiatalon elhunyt polgármesterről, Márton Zoltánról
nevezné el Makfalva azt a közösségi központot, amelyet a falu
szélére elképzelt.

Gligor Róbert László

Makfalva nagy múlttal rendelkezik a
népfőiskola terén, és már tíz éve felmerült a gondolat, hogy a községben is létesíteni kellene egyet. A helyiek sokszor
ellátogattak a lakiteleki népfőiskolára, az
ötlet onnan származik – értesültünk Vass
Imre polgármestertől. A Márton Zoltán
Közösségi Központnak nevezett beruházás terveit a község a tavaly el is készíttette. Eszerint három pilléren állna a
központ, külön-külön épületekben kapna
helyet a népfőiskola, a gyermek- és az
idősotthon. A nemes célra a helyi református egyház ajánlott fel 2 hektár területet közvetlenül a falu keleti szélén.
Tisztaság, komfort, ellátás
A három külön épületet közös hőközpont és közös konyha szolgálná ki, a
konyha pedig közösségi célt is szolgálhatna, az itt készülő eledelt szinte önköltségi áron lehetne megvásárolni, és erre
volna is igény az idős, magukat ellátni

már kevésbé képes emberek körében, sőt
még a házhoz szállításon is lehet gondolkodni.
Mivel az öreg- és a gyerekotthon nem
termel bevételt, a népfőiskola épületében
a tanfolyamokon, konferenciákon túl a
nyári szünetekben Kárpát-medencei táboroztatásokat is lehet majd szervezni,
mivel a komplexumot valamiből fenn
kell tartani, ez pedig nem lesz könnyű
feladat – ismerte el a községvezető.
Az idősotthon akár száz személy befogadására is képes volna. Szakápolók és
mentálhigiénés munkatársak gondoznák
a bentlakókat, akiknek köre a leépült, ellátásra szorulóktól a különlegesebb igényű, egy-két személyes apartmanokat
választó személyekig terjedhet, az épületben a megfelelő komfort, egészségügyi ellátás és étkeztetés mellett
könyvtár, internet, televízió is szolgálja
majd a lakókat. A gyermekotthon 25 személyt tudna fogadni hátom-négy ágyas
szobákban, itt is kényelem, egészségügyi
ellátás, élelmezés, könyvtár, televízió, internet áll majd a gyerekek rendelkezésére. A népfőiskola földszintjén egy 145
fős konferenciaterem mellett két, egyenként 30-30 főt befogadó előadóterem is
lenne, az első szinten tíz apartmanban 20

kerülő gyerekeket 7 éves korukig
nevelőszülőknél helyezik el, nem
pedig otthonokban, és amennyiben
a nevelőszülő eldönti, hogy szeretné örökbe fogadni, és elnyeri az
örökbefogadói státuszt, akkor elsőbbséget élvez.
A képviselő rámutatott: igen vitatott a nemzetközi örökbefogadás
kérdése, viszont úgy gondolja, nagyon sok szülő van itthon, Romániában, aki gyerekre vár, és akár
hosszabb ideig is hajlandóak várni,
amíg megtalálják a nekik megfelelőt, ezért itthon kell könnyíteni és
gyorsítani az örökbe fogadás folyamatát, nem pedig kifele „exportálni” a gyerekeket.
A bürokrácia ellenére jó döntés
volt!
A találkozón jelen lévő Ferencz
Erika jó példája annak, hogy valaki
úgy is lehet igazi anya, hogy nem ő
adott életet a gyerekeinek. Öröm
volt hallgatni, milyen lelkesedéssel
és anyai büszkeséggel mesél a családjuk két legapróbb tagjáról, akiknek az érkezésével kiteljesedett az
életük.
Mint mondta, sajnos a sors úgy
hozta, hogy nem születhetett saját
gyerekük, viszont úgy érezték a férjével, hogy gyerek nélkül nem teljes
az életük, ezért évekkel ezelőtt felkeresték a gyermekvédelmi igazgatóságot, hogy érdeklődjenek az
örökbefogadási eljárásról. Amikor
sorolni kezdték a szükséges iratokat, már az eléggé elrettentően
hangzott, viszont amikor kiderült,
hogy nemigen van esély arra, hogy
kétévesnél kisebb gyereket vihessenek haza, Erika visszalépett,
ugyanis fontos szempont volt számára, hogy átélje mindazt, amit egy
anya megtapasztal a kisbabájával.
Néhány év elteltével telefonon kereste meg őket egy alapítvány, s
egy fiúcskát, majd egy kislányt
ajánlottak, de végül egyik sem került hozzájuk. Harmadszorra
ismét egy kisfiút kínáltak fel
nekik, aki néhány éve immár a
családjuk tagja. Utólag a fiúcskának született egy testvére, és miután az anyuka erről a gyerekről
sem kívánt gondoskodni, elsőként
őket hívták fel, hogy nem szeretnék-e őt is örökbe fogadni. Erika
elismerte, amikor kiderült, hogy
kislány, a hetedik mennyország-

személy részére, a második szinten tíz
szobában 40 fő részére tudnának szállást
biztosítani, természetesen az élelmezés is
megoldott.
Volna rá igény
A beruházás értéke a tervekkel és bútorzattal együtt közel ötmillió euróra rúg.
Ez nem kevés összeg, ezért pályázati versenybe szálltak, szeretnének támogatást
szerezni a magyar kormánytól, de lehet,
hogy a román kormányhoz is fordulnának, mert ott is vannak olyan források,
amelyekből finanszírozást nyerhetnének. Egyelőre a tervek szintjén állnak,
de ha sikerül pénzforrásokat találni,
akkor elkezdik az engedélyeztetési folyamatot is. A megépülő komplexum a
református egyház tulajdonában lenne,
de mivel az nem tudná fenntartani, egy
egyesület vagy alapítvány működtetné.
Ami a lakókat illeti, Vass Imre szerint
sokat nem kellene ezen gondolkodni,
mert például Marosvásárhelyen egy
öregotthoni helyre éveket kell várakozni. A makfalvi épület sem csupán a
helyieket szolgálná ki, hanem az egész
környéket. A Kis-Küküllő vidékén nincs
ilyen otthon, a legközelebbi – a tervezett
makfalvinál kisebb – Nyárádmagyaróson
működik.

ban érezte magát, és azonnal igent
mondtak.
A két gyereket nevelő anyuka
szerint az örökbefogadási folyamat
során a nehézséget elsősorban az
okozta, hogy rengeteg iratot kellett
összegyűjteniük, több száz kérdést
tartalmazó teszteket kitölteniük.
Gyakorlatilag átvilágították az életüket, a gyermekvédelmi hatóság
szakemberei rendszeresen felkeresték őket az otthonukban, előfordult,
hogy benéztek a kamrába, a szekrénybe. Ám mindezek ellenére
Erika határozottan állítja, a legjobb
döntés volt belevágni, mivel úgy
érzi, a két apróság hozzájuk kellett
volna szülessen.
199 gyerek vár szülőkre
Miklea Hajnal Katalin, a gyermekvédelmi igazgatóság vezetője
szerint a 2016-os törvénymódosítás
után jelentősen javult a helyzet az
örökbefogadás terén, 2017-ben
Maros megyében negyven gyereket
adtak örökbe, 2018-ban 37-et. A
Maros megyei jegyzéken a nehezen
örökbe fogadható gyerekekkel
együtt 199-en várnak szülőkre. Az
igazgatónő rámutatott, az a tény,
hogy egy szülő az utcán vagy a kórházban hagyja a gyerekét, még nem
jelenti azt, hogy lemond róla, és az
örökbe adhatóvá válik. Ehhez egy
hosszadalmas és nehézkes procedúra szükséges, fel kell kutatni a
családtagokat a negyedfokú rokonokig, amiben nemcsak a helyi önkormányzatok, hanem esetenként a
rendőrség segítségét is igénybe veszik. A személyazonossági igazolványban
szereplő
adatok
legtöbbször nem találnak a valódi
lakcímmel, sok esetben az apát nem
lehet azonosítani, vagy ha igen,
akkor tagadja, hogy az övé a gyerek. Ezek a helyzetek pedig nehezítik és késleltetik a folyamatot. Az
elmúlt évben zajló örökbefogadások esetében attól a pillanattól,
hogy a párok megszerezték az örökbefogadói szülői bizonylatot, általában 340 nap telt el, amíg megkapták
a gyereket, és hivatalossá vált az
örökbefogadás.
Amennyiben nem kellene negyedfokig megkeresni a rokonokat,
előnyt jelentene mind az igazgatóságnak, mind pedig az örökbefogadó szülőknek, ugyanis ezáltal is
rövidülne a várakozási idő.

A néhai Márton Zoltán polgármester nevét viselné az épületegyüttes
Fotó: Gligor Róbert László/archív
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Farsang végi szimbolikus lakodalmak

A fehér fársáng utcai menete…
Az 1989-es felvételeket Bálint Zsigmond, a 2006-belieket a szerző készítette.

Az európai népek többségének körében a farsang vége
vagy „farsang farka”, „púpos
napja” ideje szimbolikus cselekvésekben gazdag átmeneti
időszaknak, a tél-tavasz fordulójának számított. A farsangi jókedv és mulatság, a
sok és nagy evés-ivás eredetileg a várt és beköszönő tavasz örömének archaikus
kifejezése, állítják az etnológusok. Gyakoriak voltak az
ünnepkört lezáró utcai menetek, felvonulások, házi mulatságok és farsangi bálok.

Dr. Barabás László

Farsang végén utcaszínház
Az erdélyi magyarság kultúrájában is a farsang az egész esztendő
egyik legfontosabb szokásalkalmának bizonyult a legutóbbi időkig. A
farsang utolsó hete – leginkább húshagyókedd és hamvazószerda – a
maszkos alakoskodás, népi színjátszás telített időszaka is volt. Ebben
egyrészt tovább élhettek az elmúlt
farsangi hetek bekéreztető, fonóbeli
vagy házról házra járó színjátékos
szokásai, maszkurázásai. Bizonyos
vidékeken, falvakban ebből állt a
farsangi színjátszás. Másrészt ezekben a napokban nagyobb jelentőségre tett szert az egész közösséget
megmozgató „utcaszínház”. Népes
menetek, maszkos alakok vonultak
az utcán, be-betértek családi házakhoz, vagy meg-megállhattak egyegy
jelenet
rögtönzésére,
előadására. A megvalósuló játék
szokáscselekménye, szimbolikája,
funkciója valamiképpen kapcsolódott a farsang végéhez: az elmúláshoz és a nászhoz, párosodáshoz, a
régi és az új küzdelméhez.
A farsang végi szokásjátékok és
maszkjaik nem egyértelműen „szépek” vagy „csúnyák”, komikusak
vagy parodisztikusak, legtöbbjük
összetetten szimbolikus jellegű. Bővelkednek humoros, csúfolódó és
erotikus jelképekben, mozzanatok-

… és köszöntő tánca (Mezősámsond, 1989)

ban. Érezhető a szokásalkalomnak,
eseménynek kijáró ünnepélyesség,
sőt szertartásosság, és mindennek a
fordítottja, a játékosság; kitapintható e szokásjátékokat éltető, fenntartó közösségi erkölcs- és
normarendszer is. A napjainkban
még gyakorolt vagy felújított szokásjátékokban mindezek mellett
felerősödött a kortársi-nemzedéki
vagy nemzeti-etnikai együttlétben,
élményben és látványban, énekben
és táncban megteremthető öröm,
szórakozás és szórakoztatás.
Farsangkor tartottuk
a legtöbb lakodalmat
Az erdélyi magyarság farsang
végi szokásjátékainak tematikus
csoportjaiban az európai és a ma-

vőlegényei vagy a lakodalom utánzása. A helyi hagyománynak megfelelően a részt vevő házasság előtti
fiatalok szimbolikusan megjelenítik, illetve eljátsszák, mintegy előre
vetítik a lakodalmat. E szimbolikus
lakodalomban a verbális kommunikáció mellett vagy helyett az öltözet, az álarc, az ének és a tánc, a
gesztusok beszélnek.
De miért szimbolikus szokásjáték vagy éppenséggel állakodalom
a farsang végi? – kérdezhetnők naivul. Azért, mondaná a szokás rendjének szószólója, mert végig a
farsangon, hat hétig, valóságos lakodalmakat lehetett és kellett tartani. A népi emlékezet szerint és
anyakönyvi adatokkal, statisztikák-

A fehér fársáng 2006-os sámsondi csapata, indulás előtt

gyar farsangi szokások jellegzetes
témái, motívumai, alakjai szinte
mind megjelennek, de legtöbbször
csak a téma, a motívum, a maszk ismerős. Mindaz, ami ezekre épül, az
illékony játék, az utcaszínházi pillanat ereje, közösségi érvényessége
sajátosan ránk jellemző, és vidékenként, falucsoportonként változhat,
sőt akár egy falun belül is. Összességében pedig oly sokszínű.
Az erdélyi farsang végi szokásjátékok egyik összefoglaló gondolatköre a termékenység, a párosodás,
a nász, az élet továbbadása, folytonossága. Ennek konkrét megjelenítői a játékok menyasszonyai,

kal bizonyíthatóan nem is olyan
régen farsangkor tartottuk a legtöbb
lakodalmat. Ennek oka összefüggésbe hozható azzal, hogy valamikor a farsang az új párok
egybekelésének nemcsak hagyományos, hanem kötelező időszaka is
volt, a néphit mágikus kapcsolatot
érzett az új pár jövője és az ébredő
természet, a nappalok hosszabbodása és enyhülése között. Akik nem
mentek férjhez, nem nősültek meg
a legalkalmasabb időben, azokat a
közösség számontartotta, sőt büntette. Ne csodálkozzunk hát, hogy
annyi menyasszonyt és vőlegényt,
párokat, násznépet, lakodalmi jele-
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netet látunk-hallunk a
farsang végi dramatikus
szokásokban Torockótól
Beresztelkéig, az erdővidéki Bölöntől Gyergyóditróig, hogy ölelkező
bábuk forogtak keréken,
vénleányoknak
hogy
kellett öltözni és tuskót
húzni, vagy a vénlegényeknek csutakot húzni
a Nyárádmentén, ott is
legtovább Szentgericén.
A farsangi világszemlélet és közösség így
biztatta és egyben figyelmeztette az egyént az
élet folytatására, a jövőre, a megmaradásra.
És egyben harmóniára az
isteni és emberi törvényekkel.
Szép fársáng, fehér
fársáng a marosszéki
Mezőségen
A marosszéki mezőségi lakodalmas szokás- Tánccal érkezik a farsangi menyasszony és násznépe
játékokban vendégséges (Mezősámsond, 2006)
alapon ment minden, vaközösen vacsoráztak, és táncoltak,
gyis a szokás egészében lakodalom- mulattak éjfélig.
szerű volt. Mezősámsondon és Szokásunk élete
Szabédon a neve fehér fársáng, Me- az utóbbi évtizedekben
zőkölpényben szép fársáng, MezőA változások után, az 1990-es
mindkét
nevét évek elején Mezősámsondon viszmadarason
használták. Szereplői Sámsondon a szaállt az 1960–70-es évekbeli szonásznagy (bojér), két vőfély, meny- kásrend: mind a magyarok, mind a
asszony, vőlegény, vendégséges románok, mind a magyar ajkú cigápárok (6-8 fiú-leány pár); Kölpény- nyok megtartották a fehér fársángot
ben a csattogtató (ostoros), vőle- és a báljukat, három egymást kögény (első huszár), násznagy vető farsangi hétvégén. De ez a szo(második huszár), vőfély és koszo- kásrend csak néhány évig tartott,
rúsleány (több pár), lakodalmi lassan bomladozni kezdett. A ’90-es
gazda és szakácsné. Madarason az évek második felében úgy tűnt,
ostorost betyárnak is hívták. A já- hogy teljesen kimarad a sámsondiak
tékra hetekkel azelőtt készülődni életéből. Az ezredforduló évében,
kezdtek, beszerezték a ruhákat. A 2000-ben aztán újból megtartották,
legényeket szeretőjük öltöztette, a ezt a változatot is részletesen dokuleányokat az édesanyjuk. A farsang mentáltuk. A szervezésben összefoutolsó hetében, régebben hagyomá- gott a „templom és iskola”, a
nyos módon húshagyókedden egyik lelkipásztor házaspár és a tanárok,
társuknál felöltöztek, délután végig- tanítónők. A részt venni vágyók
járták az egész falut, házról házra összeírásakor kiderült, hogy szinte
menve. A játék abból állt, hogy be- kétszer annyian jelentkeztek, mint
vonultak és énekelve körbetáncol- ahányan a hagyományos formájátak a szobában. A közismert ban részt szoktak venni. Vagyis
„Elvesztettem zsebkendőmet” dal- mindazok, akik a kilencvenes évek
lamára táncoltak, és fújták hozzá a második felében legényekké és
farsangi nótát: „Rengesd, uram, a leányokká cseperedtek, és otthon
gyermeket, hadd menjek a táncba,/ tartózkodtak, szám szerint 33-an,
Ott vannak a szép legények a jó mu- 15-27 éves korhatár között, a konfirlatságba”. Kétszeri körbetáncolás máltaktól a házasulandókig. Ez a létután bemutatkoztak, felhajtották szám az akkori sámsondi magyar
csipke álarcukat. A falujárás után fiatalság 80%-a volt. Az is elmondvisszatértek az elindulási helyre, és ható, hogy sokkal több helyen fogadegyütt mulattak. A mulatság az elmúlt ták, mint amennyire számítottak:
évtizedekben áttevődött a művelődési ötven családnál ötven előadást tartototthonba, a szokásjáték pedig bálba tak az este folyamán. Dupla csapattal
való hívogatássá alakult.
is öt órába telt a farsangbemutató,
Sámsondon három bált tartottak, éjfél előtt egy órával érkeztek vissza
tartanak a farsangon: egyet a ma- a kultúrházba. Az akkori generáció
gyarok, egyet a románok és egyet a még két évig éltette a szokásjátékot,
cigányok. Ennek megfelelően a bál aztán újból abbamaradt. A románok
napján a magyar, román vagy roma is, a romák is abbahagyták. A tetefiatalok öltöztek fehér fársángnak, mes költségekre hivatkoztak, és
és a bálban is bemutatták a táncot. hogy nincs kivel megszervezni. HáAz 1980-as évek közepén ez a mű- romévnyi szünet után, 2006-ban
velődési otthon által is támogatott, mind a román, mind a magyar fiaszervezett forma a bálszervezési ti- talok újból eljárták a fehér fársánlalom és egyéb tiltások következté- got, az utóbbiakét személyes
ben bomladozni kezdett. Ezekben részvétellel dokumentáltuk. A szoaz években a magyar fiatalok a szo- kás rendje, eseménysora, forgatókáshoz való ragaszkodásuk jeleként könyve lényegében változatlan, a
önmaguk számára csak úgy külön megvalósult szokásjáték, közösségi
is megtartották. Ha nem volt sza- esemény mégis egyedi. Ennek
bad bált rendezni, akkor a dalkör és alapján részletesen elemezhető
a citerazenekar próbáját használták lenne a szokáshagyomány ezredforfel arra, hogy eljárják a fehér fár- duló utáni szervezése, átadása és a
sángot.
hagyományt éltető közösség műköÍgy történt ez 1989. február 19- dése. Csak néhány példa. 1989-ben
én is, amikor Szász Mária zeneta- Pánczél Csaba volt a násznagy, Fenárnő és Fekete Gyula tanár úr kete Gergely középiskolás a vőlemeghívására Bálint Zsigmond fotó- gény és Szántó Krisztina diáklány
művész barátommal először doku- a menyasszony. Az akkori résztvementálhattuk forgatókönyvszerűen vők közül 2006-ban néhányan a falu
a megvalósuló, élő szokásjátékot. vezetői: Pánczél Csaba, Fekete GerEkkor Pánczél Csaba katonaviselt gely községi tanácsosok, akárcsak
legény volt a fehér fársáng nászna- az akkori szervező Fekete Gyula
gya, ő vezette a menetet, nagyokat tanár. Ők nemcsak kezességet válcsattintott ostorával, hogy hírül adja laltak az esemény megszervezéséa fársángolók érkezését. 1989-ben ért, hanem Pánczél Péter egykori
csak néhány magyar családot keres- vőféllyel együtt a lebonyolításban is
tek fel, azok jól fogadták őket. A fa- kezeskedtek. Az 1989-es menyaszlufeljárás
után
a
fiatalok szony, Szántó Krisztina mint édesvisszatértek a művelődési otthon anya vett részt az előkészületekben,
próbatermébe, ahová már begyűltek leánya, a szintén diáklány Krisztinaa dalkör és a citerazenekar tagjai. Blanka 2006-ban Bende János Attila
Nekik is bemutatták a táncot, majd párja a farsangi lakodalomban.
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Vízióhiány és gumicsont

(Folytatás az 1. oldalról)

Szász Attila, a háttérben Soós Zoltán

Fotó: Rákóczi Kinga

körű gondolatok is megfogalmazódtak a volt és jelenlegi városi tanácsosokat, hivatásos és civil szakértőket, mellettük
pedig szép számmal a város élete és jövője iránt érdeklődő
választókat megmozgató vitán.

Tízéves előélet

A vitát Szász Attila moderátor vezette fel, megemlítve,
hogy a mélygarázs témakörében hozott tanácsi határozatok
sora 2009-ben kezdődött, de 2011-ben, 2018-ban is voltak
ide vágó határozatok. A városi tanács RMDSZ-frakciójának
vezetőjét kérte fel a 2019. január végén elfogadott határozat
bemutatására, és ismertette a vita szabályait is, miszerint a
beszélgetés első körében minden érdekelt három percet kap
álláspontja ismertetésére, ennek lezárultával pedig az esetleges válaszok megfogalmazására is időt kapnak a hozzászólásokban érintettek.
Az RMDSZ önkormányzati frakciója részéről dr. Magyary
Előd a tanács 2009-es határozatának folytatásaként ismertette
a legutóbbi döntést, amiben az új gazdasági mutatókat szavazták meg – a régi határozat folytatásaként –, azzal az elgondolással, hogy felszabadítják a főteret a forgalomtól. A
kérdéskör történetét Törzsök Sándor, több önkormányzati
mandátumon át volt városi tanácsos pontosította. Elmondta:
2009-ben az önkormányzat egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítését szavazta meg. A szabályok szerint minden
egyes beruházás egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével kezdődik, amely kivitelezési változatokat és költségvetést tesz a tanács elé. 2011-ben került vissza ez a tanulmány
a tanács elé, akkor az RMDSZ-frakció 10 tagja ellene szavazott, de az akkori tanácsban jelen lévő többi pártok 13 szavazatával ezt a tanácstestület elfogadta. A következő lényeges
pillanata a történetnek 2017 júliusa, amikor a 222-es határozattal a jelenlegi frakció, illetve tanács megszavazta a mobilitási tervet, melyben ez a mélygarázs tételesen szerepel.
2019-ben azoknak a műszaki és gazdasági mutatóknak a
megváltoztatását szavazták meg, ami 2011-ben már átment,
de a magyar frakció szavazatai nélkül. Az első alkalom, amikor a magyar frakció megszavazta ezt a tételt, 2017 júliusa,
a mobilitási terv keretén belül, illetve idén, 2019-ben.
Ennek a beruházási ötletnek a tízéves előélete során, de
már korábban is, több parkolóház, illetve mélygarázs építésének ötlete is felmerült, amelyek különböző okokból szintén
nem valósultak meg, ezeket az ötleteket Peti András tanácsos
vette számba hozzászólásában, megemlítve azt is, hogy míg
nálunk csak viták folynak, de beruházások nem történnek,
addig például Kolozsváron tíz év alatt tíz parkolót építettek
a forgalmi gondok orvoslására. A januárban megszavazott
mélygarázs-határozat kapcsán a jelen lévő tanácsosok hozzászólásaiból kiderült még, hogy a tervezettel kapcsolatban
nem volt egyhangú a frakció támogatása, más elképzelések
is felmerültek, de a többség ezt támogatta, így kiálltak mellette.

Több sebből vérző terv

A vitán elhangzott hozzászólások szerint ez a főtéri mélygarázsterv sem műszaki, sem gazdasági, sem forgalomszervezési szempontból nem támogatható, nem is beszélve a
műemlékvédelmi szempontról, amire az e szemszögből védett övezetnek számító helyen több figyelmet kellett volna
fordítani. Ezt összefogóan Soós Zoltán, a megyei múzeum

Gál Sándor

igazgatója, volt városi tanácsos foglalta össze. Már a tanácsi
határozat elfogadása után jelezte, hogy a főtér műemlékek
szempontjából védett övezet, ahol egy ilyen beruházásnak a
megvalósítása több figyelmet igényelne, mivel legalább száz
évre meghatározná a főtér arculatát. Tehát nagyon hosszú
távú stratégiát szavazott meg a tanács különféle szaktanulmányok nélkül, ez volt a legnagyobb buktatója a tervnek,
amit elkerülni jó lett volna előzetes konzultációval. Tatár
Lehel, a POL képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a
témakörrel kapcsolatos városházai közlemények a médiában
összemossák a mélygarázs tervét a nemrég lezajlott – lapunkban is bőven foglalkoztunk vele – My City versenypályázat
nyertes pályamunkájának látványtervével. Ez a pályamunka
nem támogatta a mélygarázs építését, a két projekt egymással
ellentétben is áll, mivel a mélygarázst a tervek szerint egy
méterrel süllyesztenék a talaj szintje alá, így a médiában Törzsök Sándor
megjelentetett látványterveken szereplő fák, amelyek gyö- pályaszakasz is elkészül. Közben épül a Gyulafehérvár melkerének 4-5 méter mély földre lenne szükségük, nem marad- letti A10-es pálya is, ezek együtt pedig drasztikusan meg
nának életben.
fogják változtatni a Moldva felé tartó teherforgalom
vonzáskörzetét. Ez most elmegy a Kolozsvár–Régen irányA vízió szükségessége
ban, de ha a déli útvonal várható időtartama egyórányival
Hivatásos és civil szakértők hozzászólásaikban egyetértet- felgyorsul, akkor ez a forgalom át fog menni a városon. A
tek abban, hogy a modern városrendezési és forgalomszer- marosvásárhelyi körgyűrű az Egyesülés negyed oldalán pavezési elveknek megfelelő városkép kialakításához, amibe píron létezik, de a munka nem halad, az egész projekt kérez a projekt több szempontból sem illik bele, egy jó város- dőjeles. A másik terelőút is problémás, papíron talán
egyharmados hányadban készült el. Ám az a nagyobbik
baja, hogy menetirányonként csak egy-egy sávos, így ha elkészülne, sem lenne hatékony. Ha most meghirdetnének egy
versenytárgyalást Bukarestben, az másfél év múlva zárul le,
és munkagépet két – két és fél év múlva ha látunk ott. A
város három éven belül csak vonzza a forgalmat, és erre
megoldás egyelőre nincs.
Az említett mobilitási terv pedig a részét kéne képezze egy
átfogó városrendezési tervnek. Ezt egy, a vita során a virtuális
térben érkezett hozzászólás szerint 2002-ben időszerűsítették.
Az több szakértői felszólalásból is kiderült, hogy bár az
utóbbi években dolgoztak ezen az átfogó dokumentáción, az
nincs elfogadva, és országos politikai döntésnek betudhatóan
szándék sincs rá, hogy a városok az ilyen terveiket befejezzék, így a városi önkormányzat is halogatja a marosvásárhelyi általános városrendezési terv kidolgozását.

Peti András

rendezési terv, azon belül pedig szakszerű, fenntartható mobilitási terv lenne szükséges. A jelenlegi, 21. századi
városrendezési elvek a központok forgalmának csökkentésére
irányulnak, arra, hogy inkább kivigyék a forgalmat a belvárosból, ne pedig betereljék oda. Hermann Mark Christian
volt városi tanácsos vetette fel elsőként a vita során, hogy a
helyes sorrend az lenne, ha először terelőutat építenének az
átmenő forgalomnak, utána korszerűsítenék a közszállítást,
és azután terveznének parkolókat is.
A városfejlesztéshez kell egy átfogó rendezési elv, egy
vízió, amibe a különböző projekteknek illeszkednie kell. Ha
ilyen nincs, akkor a különböző beruházások egyedi tervei
nem fognak összeállni egy fenntartható városképpé – hangsúlyozta Hajdú Zoltán a Fókusz Öko Központ részéről, azt
is felvetve, hogy a parkolás kérdéskörének a rendezése az
egyik legerősebb városrendezési eszköz az önkormányzatok
kezében. Parkolót oda építenek, ahova forgalmat akarnak,
ahogy ez trend volt a múlt század nyolcvanas éveiig a nyugati
országokban is, de ez az irányzat azóta megváltozott, azóta
ott is szellősebb, kisebb forgalmú városközpontokat látni. A
kevesebb forgalmat, jobb közszállítást, sétálóutcákat és alternatív közlekedési módokat szorgalmazó ökológus álláspontot támogató szakértők közül Gál Sándor hangsúlyozta,
hogy a vita tárgyát képező mélygarázs nem elterelné a forgalmat a főtérről, hanem egyenesen mágnesként vonzaná
oda, viszont szükség lenne több kisebb parkolóra a központ
környékén. Hogy parkolóhelyek kellenek, de nem a főtér
alatt, azzal Szakács László ökológus is egyetértett, de arra is
felhívta a figyelmet, hogy az átfogó elképzelések kidolgozásakor gondolni kellene a zöldövezetek minőségére is, mert
ezeknek az ökológiai értéke legalább egyharmaddal csökkent a városban az utóbbi húsz évben, de akár 70%-kal is a
forgalmas utakon, ami súlyosan egészségkárosító hatású.

Vízió, tervek nélkül?

Több felszólalásban is szóba kerültek a tervek, először
annak kapcsán, hogy a fenntartható mobilitási terv keretében
már két éve tételesen is elfogadta a mélygarázs projektjét a
városi tanács. Az ennek a mobilitási tervnek a kidolgozásában részt vevő Gál Sándor szerint azonban a polgármesteri
hivatal megrendelésére dolgozó tervezők jobbára csak összemásolták a különböző korábbi dokumentumokban szereplő
adatokat, és szerveztek két közvitát civil szervezetek meghívásával, ami viszont nem volt elég. A tervben címszavakban
vannak például parkolók előirányozva a lakónegyedekben,
de a helyszínek nincsenek rögzítve. Kellene tanulmány a
szükséges parkolóhelyek számának felméréséről is, hogy a
helyzetet rendezni lehessen, mert elegendő parkolóhely létesítésével a mellékutcákban is lehetne helyet felszabadítani
gyalogosok, kerékpárosok számára. Ám a városi közlekedési
bizottságban lesöprik az autósforgalom csökkentésére irányuló javaslatokat és véleményeket.
A forgalomszervezési kérdéskörrel kapcsolatban Kodok
Márton civil szakértő is megjegyezte, hogy a megyében folyó
autópálya-építkezések során jövőre egy, de lehet, hogy két

A visszavonásra megérett gumicsont

Több felszólalásban is felvetődött, hogy a mélygarázsprojekt tulajdonképpen egy gumicsont, amelyet az utóbbi évtizedekben már tapasztalt gyakorlat szerint a választási év
közeledtével dobott be a jelenlegi városvezetés a köztudatba.
Így a moderátorok felvetették a kérdést, van-e egyáltalán
mód ebből a projektből kihátrálni? Erre reagálva Peti András
fejtette ki: az igazságszolgáltatás vagy a kiállító hatóság tud
visszavonni egy határozatot, a prefektúra kérésére ilyen gyakran meg is történik. És aláhúzott egy nem lényegtelen szempontot, amire már volt képviselőtársa is felhívta a figyelmet:

Tatár Lehel

hogy az RMDSZ-frakció nélkül már 8 éve elfogadott határozat alapján bármikor neki lehetett volna fogni ennek a
projektnek, a januárban elfogadott határozat nélkül is, ha
lett volna valós szándék a kivitelezésére. Azon is el kell
gondolkodni, hány hasonló határozatot kellene visszavonni
az utóbbi évekből. Ezt a projektet illetően a tulajdonképpeni
döntés nem most született meg, és a kérdés az elmúlt két
évben nem is volt politikai téma, de most azzá vált – hangsúlyozta. Több hozzászóló is egyetértett abban, hogy ezt a
projektet vissza kell vonni, és mellette azért is lépéseket kell
tenni, hogy az ugyanazon a tanácsülésen egy másik határozatban megszavazott hitelkeretre vonatkozó döntést is viszszavonják, mert ha ez a mélygarázs nem is valósul meg, a
többek között erre is jóváhagyott pénzt a választási évben
a jelenlegi városvezetés közpénzből történő kampányolásra
használhatja fel. A mélygarázsprojekt keltette vitás helyzet
elkerüléséhez pedig korábban kellett volna hasonlóan átfogó nyilvános vitát szervezni. Ezt a moderátorok is hangsúlyozták, és a felszólalók is egyetértettek vele, mint ahogy
abban is, hogy a tanács magyar frakciója és a választók között szükséges a rendszeres kommunikáció, nemcsak az
ilyen vitákat generálható hibák elkerülése, hanem a döntések szakszerűbb előkészítése és átláthatóbbá tétele érdekében is.
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san tegye túl magát a vereség
okozta sokkon, mert látniuk kell,
hogy két-három héten belül megváltozhat a teljesítőképeeségük, ha
addig behozzák a lemaradást a felkészülésben.
Gyorsan soroljuk fel, hogy az
Szerkeszti: Farczádi Attila
őszi kezdő keretből Székely, Papp
és Borbély is távozott, továbbá a
tapasztalt Lőrincz József sem a
keret tagja már. És nézzük a sérültek
hosszú-hosszú listáját: Silaghi, German, Balázs Ferenc, Moldován,
Török, Dudás, Kristály, Balázs Szabolcs. Ha játékra alkalmasak, legményekkel járt. Egy ilyen mérkőzés alább négyen vagy öten a pályán
után, amelyen az ellenfél kevesebb lettek volna közülük.
mint tízpercenként veszi be a csapat
Az MSE számára amúgy bekalkapuját, eseménykrónikát nehéz kulált vereség volt a lénárdfalvi, bár A marosvásárhelyiek nem tudták tartani a lépést az éllovassal. Fotó: Blur Sport Events
írni, és sok értelme sincs. Most az a nyilván nem ilyen arányban. A hét
fontos, hogy a csapat nagyon gyor- végén azonban, a második tavaszi fordulóban, már sokkal jobban kell Márpedig a jelek arra mutatnak,
kinéznie a csapatnak, hisz a kiesés hogy a gázasok erősítették a kereelleni harcban egyik riválist, a tüket, győzelemmel kezdték az
Jegyzőkönyv
Medgyesi Gaz Metan II-t fogadják. idényt.
Labdarúgó 3. liga, 16. forduló: Lénárdfalvi Comunal – Marosvásárhelyi MSE 10-0 (6-0).
Eredményjelző
Lénárdfalvi pálya. Vezette: Răzvan Lădar (Zilah) – Alexandru
* 3. liga, V. csoport, 16. forduló: Tasnádi Unirea – Szászrégeni
Turian (Zilah), Lazăr Seiche (Almásszentmihály). Ellenőrök: Vasile
Avântul 1-2, Szászhermányi AFC – Kolozsvári Sănătatea 0-1, MedPopa (Beszterce), Papp Ioan (Nagykároly).
gyesi Gaz Metan II – Tordai Sticla Arieşul 2-0, Lénárdfalvi ComuGólszerző: Ciocan (5., 26., 61.), Rus (17., 43.), Opriş (33., 41., 73.),
nal – Marosvásárhelyi MSE 10-0, Kolozsvári CFR II – Besztercei
Bota (56. – büntetőből), Mărieş (79.).
Gloria 2-1, Radnóti SK – Nagybányai Minaur 0-5, SzékelyudvarSárga lap: Hasirov, Mihály.
helyi FC – Dési Unirea 3-2. A Csíkszeredai FK – Barcarozsnyói
Lénárdfalva: Bota – Dunca, Kereki, Urs (Jucan), Mureşan (Roş),
Olimpic Cetate mérkőzés tegnap lapzárta után fejeződött be.
Oşan (Mărieş), Micaş, Ciocan, Chinde (David), Rus, Opriş.
MSE: Molnár – Hasirov, Mihály (Nagy Hunor), Bucur (Tamás
A Voluntari pontot lopott a FCSB-től is
Attila), Gherman, Totó, Petriş, Fülöp (Erdős-Balizs), Ruja, Ungur,
* 1. liga, 26. forduló: Bukaresti Dinamo – Concordia Chiajna
Tóásó (Velichea).
2-1, Medgyesi Gaz Metan – Dunărea Călăraşi 0-0, FC Voluntari –
FCSB 2-2. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 51 pont/25
Bukaresti
Ranglista
mérkőzés, 2. FCSB 49/26, 3. Craiova 45/25.
13
1
2
50-14 40
1. Lénárdfalva 16
* 2. liga, 23. forduló: FC Argeş Piteşti – Chindia Târgovişte 0-1,
2. Nagybánya 16
10
5
1
31-8
35
Temesvári ACS Poli – Nagyváradi Luceafărul 1-1, Dacia Unirea
3. CFR II
16
9
5
2
34-18 32
Brăila – Academica Clinceni 0-2, Konstancai Farul – Sportul Sna4. Csíkszereda 15
9
4
2
38-12 31
gov 1-2, Bukaresti Daco-Getica – CS Baloteşti 1-2, CS Mioveni –
5. Sănătatea
16
9
3
4
26-15 30
Zsilvásárhelyi Pandurii 2-2, Bákói Aerostar – Energeticianul Şiri6. Avântul
16
7
6
3
23-16 27
neasa 1-1, Temesvári Ripensia – Aradi UTA 1-0. A Petrolul Ploieşti
7. Barcarozsnyó 15
8
2
5
18-15 26
– Bukaresti Metaloglobus mérkőzést tegnap játszották, a Kolozs8. Torda
16
7
3
6
22-21 24
vári U – Temesvári ASU Politehnica találkozót ma rendezik. Az él9. Tasnád
16
5
6
5
27-29 21
csoport: 1. Snagov 52 pont, 2. Clinceni 51, 3. Târgovişte 50.
10. Beszterce
16
5
3
8
20-27 18
* 3. liga, I. csoport, 16. forduló: Râmnicu Sărat – Miroslava
11. Szászhermány 16
4
3
9
20-26 15
1-3,
Galac – Paşcani 1-0, Lieşti – Darabani 1-0, Bodzavásári Me12. MSE
16
4
3
9
17-37 15
talul – Karácsonkő 2-1, Kézdivásárhely – Bodzavásári Gloria 0-1,
13. Dés
16
2
7
7
19-29 13
Suceava – Botoşani II 4-0, Focşani – Fălticeni 2-0, Rădăuţi szabad14. Székelyudv. 16
3
4
9
15-27 13
napos volt. Az állás: 1. Bodzavásári Gloria 41 pont, 2. Galac 38, 3.
15. Medgyes II 16
2
1
13
16-39 7
Miroslava
34, …10. Kézdivásárhely 18.
16. Radnót
16
2
0
14
12-55 6
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Hatalmas pofonba szaladt bele
az MSE

Bálint Zsombor

Már az előzetesben jeleztük, hogy
roppant nehéz kiszállás előtt áll a
Marosvásárhelyi MSE 3. ligás labdarúgócsapata, amely a csoport éllovasának otthonába látogatott a
tavaszi idény első fordulójában.
Nem csak a tabellán elfoglalt hely,
az előzmények sem kedveztek, a
kétszámjegyű vereség azonban
mellbevágóan hat.
Csak ez után a mérkőzés után látható, hogy milyen komoly gondot
jelentett a többhetes kiesés a felkészülésben, amelyet az anyagi gondok miatt szenvedett a klub. A
sérüléshullám, a sebtében kiegészített játékoskeret, az, hogy a lénárdfalvi pályán több olyan játékos volt,
aki korábban szinte alig találkozott
új csapattársaival, mind következAz Educatio kupáról
a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című
műsorának témája a Romániai
Magyar Pedagógusszövetség
által szervezett Educatio kupa
lesz. Az oktatók 15 csapatos
minifocitornájáról Szucher
Ervin Barabási Attila Csabát,
a szervező szovátai Domokos
Kázmér Iskolaközpont román
szakos tanárát és Jakab Barnát, a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Líceum testnevelő tanárát kérdezi.

Románia-kupa: egyik székelyföldi csapat sem jutott be a négy közé
tája, aki lehetőséget kapott, rendszeresen játszik a bajnokságban. A
rutin és az erőnléti fölény pedig lassan, de biztosan éreztette hatását, a
vendégek főleg a bal szélen verték
meg rendszeresen a csíki védelmet.
Egy ilyen akcióból jött a gól is,
Bancu belőtt labdáját három csapattársa is lekéste, de a túloldalon felbukkanó
bolgár
jobbhátvéd,
Radoszlav Dimitrov némi szerencsével lőhette a hálóba (0-1).

Mély talajú pályán játszottak Csíkszeredában, amely csak kezdetben kedvezett a házigazdáknak.

Az 1. ligás Sepsi OSK és a 3. ligában szereplő FK Csíkszereda
egyaránt hazai pályán maradt alul a
labdarúgó Románia-kupa negyeddöntőjében, ezzel mindkét alakulat
búcsúzott a sorozattól: a háromszékiek a Kolozsvári CFR-től a, s szeredaiak a CSU Craiovától kaptak ki.
Tűzijáték igen, gól nem
A bajnoki rájátszásba jutás örömére tűzijátékkal ajándékozta meg
a Sepsi OSK vezetése a székelyföldi csapat szurkolóit a Kolozsvári
CFR elleni Románia-kupás negyeddöntő előtt, aminél látványosabb
esemény aztán nem is történt az
első félidőben. A bajnoki meccsekhez képest két erősen tartalékos csapat összecsapása ugyanis kevés
helyzetet hozott az első félidőben,
Jesús Fernandeznek, a CFR kapusának az első negyedóra végén kellett
védenie Gabriel Moura, majd Florin
Ştefan távoli kísérletét, a túloldalon
pedig csak Lang Ádám szöglet

utáni fejese találta el Fejér Béla kapuját. Az igazán nagy lehetőségeknél pedig, ha tenyérnyivel is, de a
kapu fölé szállt a labda: a 38. percben a Sepsi védője, Rus Adrián fejese volt pontatlan, majd a játékrész
utolsó percében a kolozsvári Alexandru Ionita tévesztette el a bal
felső sarkot, jelentette az NSO.
A második félidőt sokkal aktívabban kezdte a vendégcsapat, és
Omrani fejesét még fogta ugyan
Fejér, de az 59. percben a francia
csatár labdát lopott a szentgyörgyi
védőktől, indította Valentin Costachét, ő pedig laposan a bal alsóba
lőtt (0-1). A vendégvezetés arra
kényszerítette a Sepsi edzőjét,
Eugen Neagoét, hogy hónapok óta
mellőzött veterán csatárát, Hadnagy
Attilát is pályára küldje. A háromszéki közönség kedvence pedig kétszer is közel járt az egyenlítéshez,
de ollózása után Jesús kitolta a léc
alól a labdát, az utolsó percben

Fotó: Pro Sport

pedig a védők blokkolták a lövését.
Rus szabadrúgása járt még közel a
CFR kapujához, de az 1. liga legjobb védelme most is kihúzta kapott
gól nélkül, így a kolozsvári csapat
jutott az elődöntőbe, mintegy húsz
szurkolója legnagyobb örömére.
Inkább sáros, mint füves
Négy hónappal a lassan helyi legendává váló Dinamo-verés után
csütörtök este véget ért a csíkszeredai kaland is a labdarúgó-Romániakupában: az FK-t hazai pályán
győzte le 3-0-ra a sorozat címvédője, az Universitatea Craiova.
A hazai pálya ezúttal a szó szoros
értelmében óriási előnyt jelentett, a
frissen kiolvadt, inkább sáros, mint
füves csíkszeredai gyephez csak jó
húsz perc elteltével alkalmazkodtak
a craiovai játékosok. Az Universitatea olasz edzője, Denis Mangia tanult a Dinamo kudarcából, és ha
nem is a legerősebb kezdőjét küldte
pályára, azért valamennyi futballis-

A második félidőben a Craiova
magabiztosan tartotta a labdát, és
ezzel együtt előnyét is, az FK-nak
egy sorfalba lőtt szabadrúgáson
kívül nem akadt gólszerzési lehetősége. A végén pedig a vendégek
cseréi növelték is a különbséget,
előbb Bărbuţ lőtte be a saját kísérlete után Bordás kapusról kipattanó labdát (0-2), majd Koljic
talált be közelről a ráadáspercekben (0-3).

Magyar Kupa: Ferencváros–Vidi rangadó a nyolc között
A bajnokságban éllovas Ferencváros a mögötte második MOL
Vidi FC-t kapta ellenfélül a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének szerda esti sorsolásán. A két gárda eddig kétszer találkozott
ebben az idényben: szeptember elején 2-2-es döntetlen született a
Groupama Arénában, míg december közepén Székesfehérváron
2-1-re a hazaiak nyertek.
A nyolc közé jutott két másodosztályú csapat közül a Budaörs a
Budapest Honvéddal, míg a Soroksár a tavaly döntős Puskás Akadémiával került össze. A párharcok első mérkőzéseit március 13án, míg a visszavágókat április 3-án rendezik.
A Magyar Kupa negyeddöntőjének párosítása: Ferencváros –
MOL Vidi FC, Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC, Budaörs
(NB II) – Budapest Honvéd, Puskás Akadémia FC – Soroksár SC
(NB II).

Eredményjelző
* Románia-kupa, negyeddöntő: Nagyszebeni Hermannstadt –
Konstancai Viitorul 2-3, Dunărea Călăraşi – Gyurgyevói Astra 12, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Kolozsvári CFR 0-1, FK Csíkszereda – CSU Craiova 0-3.
* Magyar Kupa, nyolcaddöntő, visszavágók: Kaposvári Rákóczi
FC (NB II) – Budaörs (NB II) 0-0, továbbjutott a Budaörs 2-1-es
összesítéssel; Budapest Honvéd – Duna Aszfalt Tiszakécske (NB II)
1-1, továbbjutott a Budapest Honvéd 2-1-es összesítéssel; MOL Vidi
FC – Taksony SE (NB III) 3-0, továbbjutott a MOL Vidi FC kettős
győzelemmel, 4-0-s összesítéssel; Tarr Andráshida SC (NB III) – Soroksár SC (NB II) 0-1, továbbjutott a Soroksár kettős győzelemmel,
4-2-es összesítéssel; Kisvárda Master Good – Ferencváros 1-1, továbbjutott a Ferencváros 3-1-es összesítéssel; Szombathelyi Haladás
– Mezőkövesd Zsóry FC 0-1, továbbjutott a Mezőkövesd 1-0-s öszszesítéssel; Paksi FC – Puskás Akadémia FC 1-3, továbbjutott a
Puskás Akadémia 4-3-as összesítéssel; Debreceni VSC – FC Ajka
(NB III) 1-1, továbbjutott a Debrecen 4-3-as összesítéssel.
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Az Újpest nem bírt az MTK-val

Az Újpest gól nélküli döntetlent játszott
otthon az MTK Budapesttel a labdarúgó
OTP Bank Liga 23. fordulójában.
Az első félidőben az Újpest mezőnyfölényben játszott, de a vendégek kapujára nem
jelentett komoly veszélyt. Az MTK a védekezésre koncentrált, ennek érdekében visszazárt a térfelére, a felvonás legnagyobb
helyzetét ettől függetlenül a vendégcsapat
hagyta ki, amikor a 21. percben Torghelle
ziccerét Pajovic védte.
A szünet után nagyobb sebességi fokozatra kapcsolt az Újpest, de hiába birtokolta
és járatta többet a labdát, Kicsaknak kevés
dolga akadt. A 64. percben a támadójáték
frissítése érdekében kettőt cseréltek a hazaiak. Egyikük, a nigériai Solomon – aki most
Eredményjelző
Maradt a hatpontos különbség az éllovas
Ferencváros és a második helyezett Vidi
FC között az OTP Bank Liga 23. fordulóját követően is, mivel a zöld-fehérek
7-0-ra kiütötték a Diósgyőrt, a címvédő
fehérváriak pedig megszakították a Kisvárda hétmérkőzéses veretlenségi sorozatát. A sereghajtó Haladás november 10.
óta először nyert az élvonalban, a szombathelyiek hátránya azonban még így is
tizenegy pont a bennmaradástól.
OTP Bank Liga, 23. forduló: Puskás Akadémia FC – Debreceni VSC 2-0, Újpest
FC – MTK Budapest 0-0, Budapest Honvéd – Szombathelyi Haladás 1-3, MOL
Vidi FC – Kisvárda Master Good 2-1,
Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC 2-0,
Ferencváros – Diósgyőri VTK 7-0.
1. Ferencváros
2. Vidi
3. Újpest
4. Honvéd
5. Debrecen
6. Mezőkövesd
7. MTK
8. Paks
9. Puskás Akad.
10. Kisvárda
11. Diósgyőr
12. Szombathely

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Mijusko Bojovic (b), az Újpest és Vogyicska Bálint, az MTK játékosa az OTP
Bank Liga 23. fordulójában játszott Újpest FC – MTK Budapest mérkőzésen
a Szusza Ferenc Stadionban 2019. március 2-án. MTI/Czagány Balázs

mutatkozott be az NB I-ben – egy perc alatt kétszer veszélyeztette a kaput, utóbb ziccerből leadott közeli lövését Kicsak lábbal bravúrosan mentette. A hajrához közeledve
elfogyott a hazaiak lendülete,
így az MTK kapuja és a dönRanglista
tetlen akkor már nem forgott
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ért el döntetlent.

CONCACAF BL:
Idegenben is nyert
a Kansas City,
Németh ismét gólt szerzett

A Sporting Kansas City labdarúgócsapata idegenben is
legyőzte a Tolucát, ezzel negyeddöntőbe jutott a CONCACAF zóna Bajnokok Ligájában.
Az amerikai gárda az egy héttel ezelőtti hazai 3-0 után
vendégként 2-0-ra verte mexikói ellenfelét úgy, hogy a második gólt az első találkozón is eredményes Németh Krisztián szerezte büntetőből a 62. percben.
A csütörtöki mérkőzésen Némethet a 73. percben lecserélték, Sallói Dániel a 66. percben lépett pályára, Baráth Botond pedig – csakúgy, mint az első találkozón – nem kapott
játéklehetőséget a vendégeknél, akik a 61. perctől emberelőnyben futballoztak.
A Kansas City a 2017-es US Open Kupa győzteseként
vehet részt a sorozatban, amelyben a következő ellenfele az
Independiente lesz. A panamai csapat 5-1-es összesítéssel
búcsúztatta a Toronto FC-t. A negyeddöntő mérkőzéseit
ezen a héten és rá egy hétre játsszák.
Az észak- és közép-amerikai, valamint karibi térség idei
BL-jében négy-négy amerikai és mexikói, két Costa Ricai, valamint egy-egy kanadai, salvadori, guatemalai, hondurasi, panamai és dominikai köztársaságbeli csapat indult.

A magyar játékos megint vezető szerepet vállalt csapata sikerében.
Fotó: The Kansas City Star

El Clásico: négy nap alatt kétszer
nyert a Barcelona a Real ellen
A szerdai kupameccset 3-0-ra megnyerő FC Barcelona rendkívül intenzív,

izgalmas mérkőzésen a héten másodszor, bajnoki mérkőzésen is legyőzte a
Real Madridot, s ezzel immár a Barca javára billen az örökmérleg az egymás
elleni tétmeccseket tekintve. Ezúttal csak egy gól született a találkozón, Ivan
Rakitic találata döntötte el a három pont sorsát.
A hétközi kupaelődöntő visszavágója után a héten már másodszor csapott
össze egymással a két spanyol óriás, a Real Madrid és a Barcelona. Fáradtságnak azonban nyoma sem volt: a felek magas színvonalú, jó iramú találkozót
játszottak már az első percektől fogva, írja beszámolójában az NSO.
Mindkét csapat aktívan próbálkozott a gólszerzéssel, ám csak a Barcelona
járt sikerrel: a 26. percben Ivan Rakitic remekül játszott össze a jobb szélen
Sergi Robertóval – a jobbhátvéd a rosszul helyezkedő Sergio Ramos elé lépő
horvát középpályáshoz tálalt, ő pedig némi labdavezetés után éles szögből a
kilépő Thibaut Courtois fölött a kapuba löbbölt (0-1)!
A második félidőben Santiago Solari vezetőedző cserékkel próbált segíteni
a hátrányban lévő hazaiaknak: a nem élete meccsét játszó – és alaposan kifütyült – Gareth Bale helyére Marco Asensiót, Toni Kroos helyére Federico Valverdét küldte be, végül pedig Iscót is beküldte Casemiro helyére. A hazaiak
többször is beszorították kapujuk elé a vendégeket, ám a befejezésbe rendszerint hiba csúszott, a Gerard Piqué – Clément Lenglet belső védőpáros pedig
elképesztő lendülettel takarított középen. Mindeközben a katalán csapat nem
kevésszer kontrázhatott a kitámadó Real ellen, de Lionel Messiék nem koncentráltak eléggé, így ekkor már nem tudták bevenni Courtois kapuját.
A Barcelona ezzel egyrészt gyakorlatilag kiejtette a bajnoki címért folyó
harcból a harmadik helyen álló Real Madridot – a blancók hátránya már tizenkét pont a listavezetővel szemben –, másrészt az 1932. január 31-én lejátszott 2-0-s madridi sikerrel végződő Clásico óta először a maga javára
billentette az örökmérleget a királyiak elleni tétmeccseket tekintve (242 mecscsen 96 katalán siker, 95 Real-győzelem, 51 döntetlen). A Barca sorozatban
negyedik bajnokiját nyerte meg a Real Madrid otthonául szolgáló Santiago
Bernabéu Stadionban.

Két magyar vereség a Ciprus-kupán
Ivan Rakitic megszerzi a szombati összecsapás egyetlen találatát. Fotó: GSP

A mérkőzés előtt is tudni lehetett, hogy a vb-re
készülő olasz válogatott ellen nagyon nehéz dolga
lesz a Ciprus-kupán a Thaiföld elleni 0-4-gyel kezdő
magyar női A-válogatottnak, hiszen a talján gárda az
első ciprusi mérkőzésén 5-0-ra felülmúlta Mexikót.
Az első percekben az olaszok nem tudták feltörni
a magyar védelmet, az első komoly helyzetet a 8.
percben alakították ki, amikor Sabatino érkezett középen, de Bíró Barbara hárított. A magyar kapus
azonban tehetetlennek bizonyult a 19. percben, amikor Valentina Giacinti közelről a kapuba lőtt (1-0).
A magyar csapat kontrákkal igyekezett válaszolni,
de a 23. percben az olaszok előtt adódott újabb lehetőség, egy szöglet után a keresztlécről pattant le a
labda a gólvonal elé, ahonnan sikerült kirúgni.
A küzdelmes mérkőzés első félidejében a
nyári világbajnokságra készülő olaszok leginkább pontrúgásokból veszélyeztettek, aztán a
szünet előtti utolsó percekben egy hosszú indítást és egy beadást követően Bíró Barbara csak
beleérni tudott a labdába, amit újra Valentina Giacinti gurított a hálóba (2-0).
A fordulás után alig tíz perc elteltével, egy
labdaszerzést követően előretört az olasz csapat,
először úgy tűnt, Bíró Barbara jó ütemben érkezik, de nem sikerült felszabadítania, a lehetőséget Annamaria Serturini használta ki (3-0). A
magyar csapat a második félidőben többször is
közel járt a gólszerzéshez, de nem sikerült a szépítés. A hajrában egy kezezést követően tizenegyeshez jutott a válogatott, Jakabfi Zsanett állt
a labda mögé, de Laura Giuliani kapus kivédte
a Wolfsburg játékosának büntetőjét.
A csoport másik mérkőzésén Mexikó 2-1-re
legyőzte Thaiföld válogatottját.
Magyarország ma délután Mexikóval játszik.

Román sikerek Üzbegisztán és Türkmenisztán ellen
Románia női labdarúgócsapata 1-0-ra nyert Üzbegisztán ellen az
Alania-kupán. A találkozó egyetlen gólját Andreea Voicu szerezte
a 34. percben. A román csapat büntetőt hibázott az első félidőben,
Ştefania Vătafu lövését védte az üzbég kapus, és emberhátrányban
fejezte be a találkozót, miután a 67. percben beállt Nagy Melinda
lesérült, és nem tudtak beállítani senkit a helyére, mert Mirel Albon
vezetőedző már korábban élt valamennyi cserelehetőségével.
Az Alania-kupa első mérkőzésén Románia 13-0-ra győzött Türkmenisztán ellen. Gólszerzők: Herczeg (10., 45., 56.), Bălăceanu
(17., 54.), Goder (23.), Marinescu (28.), Ciolacu (33.), Sandu (40.),
Bâtea (45+1., 68.), Carp (63., 74.). Ez volt a román csapat történetének legnagyobb különbségű sikere.

Küzdelmes mérkőzésen Olaszországtól is kikapott Magyarország. Fotó: mlsz.hu

A bővített román férfikeret az első két Eb-selejtezőre
Cosmin Contra vezetőedző kihirdette a román labdarúgó-válogatott bővített keretét a Svédország (március 23.) és
Feröer szigetek (március 26.) elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzésekre.
* kapusok: Tătăruşanu (Nantes), Pantilimon (Nottingham Forest), Niţă (Sparta Prága), Lung (Kayserispor)
* hátvédek: Mogoş (Cremonese), Săpunaru (Kayserispor), Nedelcearu (Ufa), Chiricheş (Napoli), Grigore (Ludogorec),
Moţi (Ludogorec), Toşca (PAOK), Ganea (Numancia)
* középpályások: Marin (Standard Liege), Anton (Krilija Szovjetov), Chipciu (Sparta Prága), Rotariu (Astana), Stanciu
(Al-Ahli), Ivan (Rapid Bécs), Maxim (Mainz), Mitrişă (New York City FC)
* támadók: Grozav (Kisvárda), Puşcaş (Palermo), Keserü (Ludogorec), Andone (Brighton & Hove Albion)

2019. március 4., hétfő __________________________________________________SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Egy lépéssel közelebb a feljutáshoz

Bálint Zsombor
Viszonylag könnyedén nyerte az
A2 osztályos női röplabdabajnokság Nyugati csoportjának rájátszásában az első mérkőzést a
Marosvásárhelyi CSM, és egy lépéssel közelebb került a feljutáshoz. Még akkor is, ha egy játszmát
„elszórakozott”.
A rájátszás első körében két győzelemig tartó sorozatot vívnak az
alapszakaszban elfoglalt helyezés
függvényében, így a mindössze egy

elveszített játszmával első helyen
záró CSM a 8. helyezett Máramarossszigeti CSM-vel került szembe.
Tekintve a két csapat közötti különbséget, Predrag Zucović a legjobbjait a cserepadon hagyta, a
másodvonalas játékosokra bízta a
feladat megoldását. Ez az első szettben kiválóan működött, állva
hagyták az ellenfelet, Diţu öt ászt
(!) ütött zsinórban, és az ellenfél
csak 6 pontig jutott. A szinte erőfeszítés nélkül megnyert játszma után
azonban túlságosan kiengedtek a

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, rájátszás 1. kör, 1.
menet: Marosvásárhelyi CSM – Máramarosszigeti CSM 3:1 (25:6,
24:26, 25:12, 25:11)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, 30 néző. Vezette: Răzvan Ghiurco (Kolozsvár), Mihai Soroceanu (Kolozsvár).
Marosvásárhelyi CSM: Arniceru, Fl. Murariu, Diţu, Andreica,
Ionescu, Dumitrescu (Ioan, Vujadinović, Vereş, Niţă). Liberó: Mărginean (Molnar).
Máramarossziget: Ispas, Kovács, Blaga, Steff, Vizauer, Popovici
(Pop, Bledea). Liberó: Koszte.

Eredményjelző
A rájátszás első köre 1. menetének eredményei: Marosvásárhelyi
CSM – Máramarosszigeti CSM 3:1, FC Argeş Piteşti – Temesvári
Politehnica 3:0, Nagyváradi CSU – SCM U Craiova 3:0, Nagyszebeni CSM – Lugosi CSM II 0:3.
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A CSM férfi-kosárlabdacsapatának
második veresége az idényben

Fotó: Nagy Tibor

hazai játékosok, több könnyű hibát
vétettek, a máramarosszigetiek
pedig vérszemet kaptak, küzdöttek
minden labdáért. Zucović pedig
nem avatkozott közbe időkéréssel
22-24-ig, talán leckének szánta,
mindenesetre a cserejátékosok elveszítették a szettet. Így a 3. játszmától már a legjobbakkal lépett
pályára a marosvásárhelyi együttes,
és noha a vendégek lendülete egy
ideig nehezen volt megtörhető, ez
az első tíz pont után megtörtént, és
innen simán ment minden, az utolsó
két szettet is nagy arányban nyerte
a házigazda csapat.
A sorozat második mérkőzését
szombaton Máramarossszigeten
játsszák, és elég nagy valószínűséggel megjósolható, hogy nem lesz
szükség harmadik találkozóra. Ezt
követően egyetlen helyszínen rendeznek négycsapatos tornát április
elején, amelynek az első két helyezettje megszerzi a jogot, hogy a
2019–20-as idényben az A1 osztályban szerepeljen. Mint megtudtuk, a marosvásárhelyi klub
megpályázta a szervezés jogát, és
nagy valószínűséggel ezt a döntő
tornát a Pongrácz Antal csarnokban
rendezhetik majd.

Bálint Zsombor
Elveszítette első bajnoki mérkőzését Goran Martinić távozása után
a Marosvásárhelyi CSM férfikosárlabdacsapata. Ez volt a második veresége az idényben.
A kudarc azonban nem kizárólag
a montenegrói irányító távozásának
eredménye, hiszen gyakorlatilag
hat épkézláb játékossal lejátszani
egy egész mérkőzést a csoportban
második helyen álló csapat otthonában eleve öngyilkos vállalkozásnak
tűnik. Márpedig ez történt, hiszen
Borşa és Bölöni is csak kirándulni
kelt át a Gutin-hágón, egyikük sem
volt játékképes. Így tehát a CSM
szinte mindvégig ugyanazt az öt játékost használta, akik helyett időnként Şolopa is pályára lépett, de aki
alig 18 percnyi játék alatt összegyűjtött öt személyi hibát. Ugyancsak
öt
személyi
hibával
pontozódott ki Steff is, aki legutóbb, amikor ez történt, azt
mondta: ilyen nemigen szokott vele
előfordulni. Így a hajrában, amikor
gyakorlatilag eldőlt a találkozó kimenetele, George Trif edző kénytelen volt Şteţcát is pályára küldeni,
aki még nem elég tapasztalt az ilyen
helyzetekhez.
Persze mondhatnók, hogy nem
kellett volna szoros legyen a hajrá,
ám a marosvásárhelyi játékosok
talán még soha nem dobtak ilyen
rossz hatásfokkal távolról. Az elveszített galaci meccsen sem mentek
a triplák az első félidőben, de most

a szünet után sem nagyon. Az első
húsz perc után 0/15 volt a CSM
mutatója ebben a tekintetben, és a
végéig sem sikerült négynél többet
dobni a nem kevesebb mint 30 (!)
kísérletből. Ráadásul a végjátékban
egyenlő állásnál előbb Engi, majd
Kalve, aztán ismét Engi hagyott ki
távoli dobást. Aztán az utolsó másodpercekben Kilyén még betalált,
de már késő volt.
Amúgy a meccs gyakorlatilag az
első néhány percben ment el, amikor a házigazdák 10-0-s és 15-2-es
sorozattal kezdtek. Amire pedig a
marosvásárhelyiek is belerázódtak,
lejárt az első félidő. A harmadik negyedben sikerült megfordítani az állást, ekkor a CSM került ötpontos
előnybe, az utolsó tíz perc azonban
57-58-ról indult, és a folytatást már
tudjuk.
Még egy érdekes adat, hogy míg
a félidőben magasan vezetett a
CSM, ami a lepattanókat illeti, a végére mindkét csapat 47-47 labdát
gyűjtött be. Ez is jelzi, hogy nagyon
elfáradhattak a végére a csere nélkül
játszó marosvásárhelyi játékosok.
A vereség ellenére a Kék csoport
első helyét már semmi sem veszélyezteti, a rájátszásra azonban igen
elvékonyodottnak tűnik a jelenlegi
keret. Tudjuk, persze, hogy a célkitűzést már sikerült teljesíteni, hogy
9. vagy 16. helyen végez a csapat,
az teljesen mindegy. De azért mégsem esne jól, ha most csuklana
össze a jövőre nézve ígéretes
idény…

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, Kék csoport, 6. forduló: Máramarosszigeti CSM – Marosvásárhelyi CSM 79:75 (2314, 17-15, 17-29, 22-17)
Máramarosssziget, erdészeti líceum csarnoka, 430 néző. Vezette:
Vlad Potra (Kolozsvár), Eugen Lăzărescu (Kolozsvár), Tiberiu Şerbulea (Kolozsvár). Ellenőr: Dan Ionescu (Temesvár).
Máramarosssziget: Turner 25 pont (3), Thomas 19 (1), Chiţu 14 (4),
Edwards jr. 13, Ţibârnă 6 (1), Dohi 2, Albu, Simionca, Iuga, Kracz.
Marosvásárhely: Kalve 28 pont (1), Şolopa 14, Sánta 13, Steff 9,
Engi-Rosenfeld 6 (2), Kilyén 5 (1), Şteţca.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga középszakaszának 5. fordulója:
* Piros csoport: Temesvári SCM – SCM U Craiova 74:71, Nagyváradi CSM – BCM U FC Argeş Piteşti 81:73, Kolozsvári U-BTNagyszebeni CSU lapzárta után.
* Sárga csoport: Bukaresti Dinamo – Bukaresti Steaua 73:67, Galaci Phoenix – CSO Voluntari 72:97, Medgyesi CSM – Konstancai
Athletic 79:73.
* Kék csoport: Máramarosszigeti CSM – Marosvásárhelyi CSM
79:75, Csíkszeredai VSKC – CSM Focşani 89:81, Zsilvásárhelyi
CSM – Bukaresti Rapid lapzárta után.
* Zöld csoport, 4. forduló: Kolozsvári U – Bukaresti Aurel Vlaicu
66:61.

Női kézilabda BL: ismét 32-32 lett a Győr–Ferencváros rangadó

A Ferencváros 32-32-es döntet- labda Bajnokok Ligája középdöntő- zése – szintén a BL-ben – egy hó- baton az is kiderült, hogy a dán
lent játszott a címvédő Győri Audi jének ötödik fordulójában, szombat nappal ezelőtt Érden ugyancsak 32- Odense Handbold lesz az ellenfeETO KC otthonában a női kézi- este. A két csapat legutóbbi mérkő- 32-es eredménnyel zárult.
lük. A fővárosiak számára a másoA győriek már korábban biztosí- dik hely is elérhetőnek tűnt a
tották, hogy a csoport első helyéről rangadó előtt, különösen, hogy a
Eredményjelző
jutnak
a negyeddöntőbe, és szom- Bukaresti CSM nagy meglepetésre
Női kézilabda Bajnokok Ligája, középdöntő, 5. forduló, 2. csoport:
Három magyar kézilabdaklubtól is igazol a Bukaresti CSM
* Győri Audi ETO KC – FTC-Rail Cargo Hungaria 32-32
A Győri Audi ETO-tól, a Siófoktól és a Kisvárdától is igazol játé(15-13)
kosokat idén nyáron a Bukaresti CSM kézilabdaklub. A románok
Gólszerzők: Pintea 6, Groot, Hansen 5-5, Puhalák 4, Knedliková,
pénteken honlapjukon jelentették be nyolc új játékos érkezését.
Oftedal 3-3, Kristiansen, Tomori, Bódi 2-2, illetve Pena 12, Klujber
Nyártól náluk folytatja pályafutását a győriek beállója, Crina Pin5, Háfra 3, Schatzl, Klivinyi, Lukács, Kovacsics 2-2, Mészáros, Mártea és norvég jobbátlövője, Nora Mörk. Ugyancsak megszerezték a
ton, Faluvégi, Klikovac 1-1
Siófok kapusát, Denisa Dedut és balátlövőjét, Gabriela Perianut, il* Krim Ljubljana – Bukaresti CSM 23-22 (12-11)
letve náluk játszik majd a Kisvárda montenegrói jobbátlövője, AndGólszerzők: Stanko 8, Mavsar, Tsakalou, Baric 4-4, Zulic, Risrea Klikovac is.
tovska, Krsnik 1-1, illetve Curea 9, Lazovic 5, Cvijic, Omoregie 3Érkezik továbbá a jobbszélső Laura Chiper a Brassói Corona
3, Radicevic, Manea 1-1.
csapatától, illetve a svéd balátlövő Linnea Torstensson és a spanyol
A csoport állása: 1. Győri Audi ETO KC 16 pont/9 mérkőzés, 2.
jobbszélső Carmen Martín a francia OGC Nice együttesétől. Utóbbi
Vipers Kristiansand (norvég) 10/8 (233-211), 3. Bukaresti CSM
két kézilabdázó 2014 és 2017 között már szerepelt a román főváros
(román) 10/9 (269-259), 4. Ferencváros 10/9 (267-279), 5. Krim Meregyüttesében, és tagja volt a 2016-ban Bajnokok Ligáját nyert kecator Ljubljana (szlovén) 5/9, 6. Thüringer HC (német) 1/8.
retnek.
A jelenlegi csapatból Iulia Curea, Elizabeth Omoregie és Dragana
Egymás után a második román kudarc
Cvijic szerződését meghosszabbították, és a klubvezetők a jobbátVáratlanul kikapott a Bukaresti CSM a továbbjutási esélyét már
lövő Cristina Neagut is szeretnék maradásra bírni.
korábban elpuskázó Krim Ljubljanától a női kézilabda BL középA szerb vezetőedző, Dragan Djukic szerződése idén nyáron lejár,
döntőjében. A szlovénok egy góllal múlták felül a románokat, az
vele egyelőre nem hosszabbítottak.
eredményjelző ezt a különbséget mutatta a félidőben is. A bukaresti
A Bukaresti CSM jelenleg a román bajnokság tabellájának máalakulat zsinórban második vereségét szenvedte el, egy hete a Győrsodik helyén áll, a Bajnokok Ligája középdöntőjének 2. csoportjátől maradt alul hazai pályán.
ban pedig harmadik, két fordulóval a vége előtt.

egy góllal kikapott a szlovén Krim
Mercator Ljubljana otthonában
(lásd keretes anyagunkat).
Az ötödik percben született meg
az ETO első gólja, mert a vendégek remek védekezéssel, Bíró
Blanka pedig bravúros védésekkel
kezdett. Miután megtört a jég, a
győriek fordítottak, mert gördülékenyebbé váltak a támadásaik, ki
tudták használni ellenfelük labdaeladásait, illetve Kiss Éva egyre
jobban védett. A hajrában csaknem nyolc percig nem tudtak betalálni a házigazdák, ennek
ellenére két góllal vezettek a szünetben.
A második felvonás elején Nerea
Pena vezérletével jól tartotta magát
az FTC. A spanyol légiós ezúttal
irányítóként remekelt, és főszerepet
játszott abban, hogy csapata az ötvenedik percben átvette a vezetést
(28-27). A végjátékban az ETO
Stine Oftedal góljaival fordított.
Elek Gábor vezetőedző időkérése
után Schatzl 12 másodperccel a
vége előtt egyenlített, így a fővárosiak ismét értékes pontot szereztek
a címvédő ellen.
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Az erdélyi nemesség kitelepítésének 70. évfordulója

Szenvedések éjszakája

Szenvedések éjszakája marad
az erdélyi magyar nemesség
számára a hetven évvel ezelőtti március 2-áról 3-ára
virradó éjszaka. Az 1949. évi
kitelepítések 70. évfordulója
alkalmából március 2-án,
szombaton a Castellum Alapítvány szervezésében megemlékezésre, azt követően az
otthonaikból
elüldözöttek
tiszteletére emelt kopjafa
megkoszorúzására került sor
Marosvásárhelyen.

Szer Pálosy Piroska

lett a megaláztatások, az emberi
méltóságtól való megfosztás maradt
a nemesség legfájdalmasabb pontja.
Az erdélyi magyar arisztokrácia
megszüntetése
Dr. Kálmán Attila történész előadásában hiteles korrajzot vázolt fel
arról a rendszerről, amely kimondta
az ítéletet: „Nincs jogod emberként
élni, nem vagy tagja annak a társadalomnak, amelyet az 1948-as és
1952-es alkotmányok egyenlőnek
hirdettek”. Amint hangsúlyozta, sajnos a rendszerváltást követően sem
változott az értékmentés intézményesített formájához a hozzáállás,
ennek egyik példája, hogy a kolozsvári Állami Levéltárban őrzött sárfoltos fotókat hetven év alatt sem
tisztították meg, nem kezelték szakszerűen a fennmaradt dokumentumokat. 1949 októberében döntöttek
az elkobzott épületek, javak sorsáról. A mezőgazdasági minisztérium
tulajdonába ötezer épület került,
amelyeket főleg állami gazdaságoknak adtak át, 1317 épületet iskoláknak,
óvodáknak,
orvosi
rendelőknek, kórházaknak rendeztek be. A kifosztott családok értékeiről későn rendelkeztek, a fővárosi
Szépművészeti Múzeumba a teljes
Románia területéről csupán 153
festmény és 57 szobor került. Az
1950-es évek végére az erdélyi
arisztokrácia megszűnt létezni,
annak ellenére, hogy tagjai ma is itt
vannak, és a jelek szerint a demokrácia ma is ellenségképet lát bennük. „A magát demokratikusnak
tartó mai Romániában továbbra is
ellenségnek számítanak azok szá-

Hetven évvel ezelőtt, 1949. március 2-áról 3-ára virradó éjszaka rajtaütésszerűen lepték meg azokat a
nemesi családokat, akiknek kilenc,
tizenkettő vagy ötven hektár földje
volt. A kommunista hatalom célul
tűzte ki, hogy végleges és lerombolhatatlan falat emeljen múlt és jövő
közé, hogy az, ami egykor létezett,
legfeljebb a fejekben és a történetekben élhessen tovább. Csendőrök,
pártaktivisták, verőlegények és
„buzgó” falubeliek is részt vettek
azokban az akciókban, amelyek
során álmukból verték fel a kastélyok, kúriák, udvarházak lakóit, és
közölték velük, hogy egy, legfeljebb két rend ruhában azonnal el
kell hagyniuk otthonaikat; így kerültek kényszerlakhelyekre az erdélyi
nemesi
családok.
A
megsemmisítendő ellenséget képviselő kastélyok, kúriák, műemlékek,
értékek pusztulása mellett emberi
sorsokat pecsételt meg az intézkedés, családokat
szakítottak szét,
hogy könnyebben
térdre kényszerítsék őket. Azon a
márciusi éjszakán
hozzávetőleg 2792
nagybirtokost és
azok 3744 családtagját deportálták.
Az 1950-es évek
végére pedig az
erdélyi magyar
arisztokrácia
–
mint önálló társadalmi csoport –
megszűnt létezni.
A
kommunista
rendszer politikájában – mellyel a
magyar nemesi
osztályt volt hivatott eltüntetni és
elfelejteni – a
javak és a családi
értékek, emléktárgyak elkobzása,
tönkretétele mel- Antal Andrea és Benedek Balázs

Fotó: Nagy Tibor

mára, akiknek a becsület és a tisztesség csak jól hangzó és értelem
nélküli szavak” – mondta a történész. A megbélyegzetteknek nem
volt szabad elhagyniuk a város területét, és – végzettségüktől függetlenül – csak alsóbb rendű fizikai
munkákra alkalmazták őket. A kijelölt településeken a rendőrség a személyazonossági
igazolványba
pecsételte a hírhedt D. O. jelzést, a
kényszerlakhely (domiciliu obligatoriu) román nyelvű rövidítését. A
nemesi családokból származó fiatalokat jó évtizedig nem vették fel
sem gimnáziumokba, sem egyetemekre, sőt az is előfordult, hogy elbocsátották őket. A kitelepített
nemeseknek többnyire dohos pincék, mosókonyhák, padlásterek
vagy vályogkunyhók jutottak lakhelyként. 1951–1953 között hozzávetőleg 11.000 embert vittek
kényszermunkatáborokba, ahol fél
évtől öt évig embertelen körülmények között dolgoztatták őket a Békási-erőműnél, Dobrudzsában, a
Duna-deltában vagy a Bărăganban.
Papp László római katolikus plébános, a Castellum Alapítvány
megalapítója az emlékezést az
ünnep csírájaként jellemezte, amely
arra hivatott, hogy az elpusztíthatatlan értékeket továbbvigye. Számba
venni azt, ami megmaradt, mert az
értékek adnak a nemességnek tisztánlátást. A Jelenések könyvéből
idézve hangsúlyozta, hogy „Ragaszkodj ahhoz, amid van”, mert
amit az idő nem tud kikezdeni, ott
marad a szívekben, és az életet továbbviszi. A fennmaradt nemesség

hetven éven át élt egyszerűségben
és szenvedésben, ennek ellenére a
méltóságukat és a hivatástudatukat
megőrizték.
Felelősségvállalás mások sorsáért
Haller Béla, a Castellum Alapítvány elnöke a nehéz fizikai munkára küldött nemesség helytállását
emelte ki a sötét ’50–’60-as években. A korszak ideológiája szempontjából ez öngólnak is tekinthető,
mert zokszó nélkül végezték a legmegalázóbb munkákat is. A kitelepítés tette városlakókká és polgári
foglalkozásúakká a régi földbirtokosokat. Az 1998-ban bejegyzett
Castellum Alapítvány célja továbbvinni azt az erkölcsi alapállást, ami
az erdélyi nemességre volt jellemző,
a mások sorsáért való felelősségvállalást. „Sokszor egy-egy vidék megélhetése, boldogulása függött tőlük,
és felelősséget éreztek azok iránt,
akik a birtokaikon dolgoztak. Mostanában ennek csak a kötelező robot
részét emlegetik, de a jobbágyok is
a földesurak védelmét élvezték” –
hangsúlyozta. Az első világháború
utáni években sokan képviselték a
magyar ügyet, így a közéleti szerepvállalásuk miatt is meghurcolták
őket. A hatalom nem foglalkozott az
árnyalatokkal, hanem a betöltött
funkciókat szem előtt tartva börtönözte be azokat is, akik a legtöbb
ember életét megmentették.
A rendszerváltást követő törvényalkotások és törvényalkalmazások következetlenek voltak, a
megfelelő ellenőrző mechanizmus
hiánya pedig lehetővé tette a visszaéléseket. „Az utóbbi években beindult egy restitúcióellenes folyamat
a politikai életben és a médiában,
lezárt ügyeket, iratcsomókat vizsgálnak újra, és lehetetlen akadályokat gördítenek az egykori nemesség
leszármazottai elé. Sajnos, egy
győztesnek mondott kommunistaellenes forradalom után a bíróságok a
legsötétesbb időkben hozott részrehajló koncepciós ítéletekre hivatkoznak. Furcsa, hogy elítéljük a
múlt rendszer túlkapásait, de elfogadjuk a bíróságok előre eldöntött
ítéleteit” – fogalmazott Haller Béla.
Egy kiűzetett emlékei
Kilyén Ilka Magyar Örökség
díjas színművésznő az arisztokraták
sorsát megélt Kabós Éva költő Volt
egyszer egy kút című önéletrajzi kötetéből olvasott fel részleteket, il-

letve a szerző verseiből összeállított
válogatást adta elő. Egy pusztulásra
ítélt társadalmi osztály küzdelme a
mindennapi megélhetésért és az
emberi méltóságuk megőrzéséért
folytatott állandó küzdelem elevenedett meg a visszaemlékezések
révén. „A földet szeretni kell –
mondta apa... A földet szerettem.
Nem a tulajdonjogát, hanem teremni tudó, életmegtartó örök erejét, és színekben változó állandó
szépségét…” – hangzottak el részletek a birtokukról kiűzetett szerző
vallomásaiból. A föld szeretetéről,
a kitelepítésről, a városi élet kiszámíthatatlanságáról szóló kellemetlen emlékeket, a lekencei kitelepítés
megrázó pillanatait a művésznő
szívbemarkoló átéléssel elevenítette
fel az egybegyűlt szépszámú közönségnek. Az emlékezést Antal
Andrea és Benedek Balázs, a Művészeti Líceum diákjainak előadása
tette hangulatosabbá.
„Megpróbál,
de el nem hagy az Isten”
Ötvös József nyugalmazott református lelkipásztor áhítatával zárult
a Posta utcai épületben zajló megemlékezés. Amint kifejtette, a helyszín választása a kényszerítő
körülményektől eltekintve is kapcsolódik a kitelepítésekhez, amely
a hatalom egyfajta erőfitogtatásaként is jellemezhető. A marosvásárhelyi református egyházközség
1942-ben építette át az egykori bábszínház épületét, amelyből 1947ben az Ifjúsági Keresztyén
Egyesületet kitelepítették, és 1949ben a Kommunista Ifjúsági Szövetség székháza lett. Az erdélyi
arisztokrácia akkor volt a leghatalmasabb, amikor azt mondták: „Legyen meg a te akaratod”. Annak
ellenére, hogy Marosvásárhelyen
számtalan pincelakás őrzi a fájdalmas emlékeket, a bibliai idézet szerint „Megpróbál, de el nem hagy az
Isten”– hangzott el az áhítat során.
A megemlékezést a kitelepítettek
emlékoszlopának megkoszorúzása
követte, az eseményt a Himnusz
eléneklésével zárták. A Vártemplom északi falánál felállított kopjafa
köré égő mécseseket helyeztek el, a
Castellum Alapítvány nevében
Máthé Márta tanárnő, a Helikon–
Kemény János Alapítvány részéről
pedig Kilyén Ilka színművésznő helyezte el az emlékezés koszorúját.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
KEMÉNY TŰZIFA eladó házhoz

szállítva.

(14/1554-I)

Tel.

0755-862-175.

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-

tést, csatornakészítést és teraszké-

szítést fából. Tel. 0752-377-342.
(6/1320-I)

FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0748-

086-357. (sz.-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjaví-

tást, csatornakészítést, csatornajaví-

tást, kéményjavítást, hőszigetelést,
festést, manzárdkészítést. Tel. 0759467-356. (2/1391-I)

KUTYASÉTÁLTATÁST vállalok. Tel.

0747-661-689. (17/1557-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,

festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (4/1165-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Megpihenni tértél, fájdalmad elhagyva, melyet reménykedve viseltél magadban. Kegyetlen volt
a sors, hamar elvett tőlünk, de a
te szíved itt maradt közöttünk.
Megtört szívvel emlékeztünk március 2-án BARTHA ALBERTRE
halálának 2. évfordulóján. Szép
emlékét szívünkben őrizzük. Szerető családja. (-)

Fájó szívvel emlékezünk március 4-ére. Tizenhat éve már,
hogy a drága fiam, FERENCZI
CSONGOR LORÁND 24 évesen
eltávozott az élők sorából,
három SMURD-os társával, helikopter-balesetben.
Csak az tudja, mi a fájdalom,
akinek gyermekét fedi a sírhalom. Nyugodj békében, drága
gyermekem!
Édesanyád, nagymamád és
Szabi testvéred Norvégiából.
(4/1459)
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„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.” (Jób 19.25)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagypapa, após, apatárs, nagybácsi, barát és szomszéd,
özv. id. JÁNOSI BÉLA

a Metalotehnica volt dolgozója

életének 82. évében február 8-án Budapesten csendesen

megpihent.

Az idő múlik, szállhatnak az évek, míg

Drága halottunk búcsúztatása és hamvainak nyugalomra he-

élünk, velünk lesz fájó, szép emléked.

lyezése Marosvásárhelyen, 2019. március 6-án, szerdán 13

A múltba visszanézve valami fáj, valakit

órakor a református temetőben lesz. Emléke legyen áldott,

keresünk, aki nincs már. Nélküled szo-

nyugalma csendes! Szívünkben örökké élni fog!

morú, üres a házunk, még most sem

A gyászoló család.

hisszük el, hogy hiába várunk. Örökre

„Gondolj arra, hogy én akkor már ott leszek melletted, csak

elmentél, vissza nem jössz hozzánk,

a szemeddel nem láthatsz. Ott leszek a tulipánok színében,

szívünkben fájdalom, bánat és gyász.

Hiányzol közülünk, a helyed üres

a kis almafa rügyeiben, a virágillatban, s a szellőben, mely

tad a sors ezernyi baját, váratlanul, búcsú nélkül itthagytál.

Örökké emlékezni fogunk drága Szüleinkre, nyugodjatok bé-

marad, egy váratlan pillanat megölte szívedet. Magadba zár-

Fájdalommal emlékezünk március 3-ára, amikor 23 éve Jeruzsálemben tragikus körülmények között elhunyt a vajda-

szentiványi születésű, 29 éves LUNKA DOMI.

Emlékét fájdalommal őrzi szeretett édesapja, Mihály, édes-

anyja, Rózsi, testvérei, Zsuzsa családjával, Rozi családjával
és Mihály családjával. (6898)

Lassan megyünk, halkan lépünk,
végre csendben odaérünk, megérkezünk arra a helyre, ahova az
édesapánk van eltemetve. A virágot a sírjára letesszük, és elmondjuk: egy reményünk van, mi
éltet és vezet, hogy egyszer majd
találkozunk veled. Csendben tőle
búcsút veszünk, drága édesapánk,
örökké
szeretünk.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága édesapánkra,
a sámsondi-feketei id. FÁBIÁN
DÉNESRE halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei.
(8/1547)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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.)
FÉMCSARNOKÉPÍTÉSHEZ alkalmazunk LAKATOST, BÁDOGOST, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0744-511-215. (21035-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú betegnyugdíjasokat (gradul 3). Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt. (63326-I)

Ma tíz éve, hogy drága édes-

anyánk, a nyárádgálfalvi BUSTYA

ILONKA

Óvó

itthagyott

szeretete

és

minket.

törődése

örökké hiányozni fog. Emlékét
őrzi családja és mindazok, akik
szerették. (-I)

„Vágytam maradni még szeretteim között, a sors végül ellenem

döntött. Búcsúzni nem tudtam,

ajkam nem engedett, amit mon-

dani akartam, tudja, aki szere-

tett.”

Kegyetlen volt a sors, elvett tő-

lünk, de a szíved jóságos emléke,

szereteted

örökre

megmarad. Temető csendje ad

nekünk nyugalmat, szívünk bá-

nata örökre itt marad velünk.

Fájó szívvel emlékezünk március

3-án a drága jó édesanyára és

anyósra, ANDRÁS ROZÁLIÁRA

halálának 7. évfordulóján. Emlé-

két őrzik lányai: Edith és Enikő,
veje, Bandi. Nyugodjál békében,
drága jó édesanyánk! (4/1401)

megborzolja néha a hajad.” (Wass Albert)

kében, együtt! (9/1495-I)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örökké őrizzük
emlékedet.
Fájó szívvel emlékezünk március
4-én ifj. VAS KÁROLYRA halálának 15. évfordulóján. Szerettei.
(3/1540)

Kegyelettel emlékezünk a backamadarasi id. TÖRÖK ISTVÁNRA
halálának 30. évfordulóján. Emléke legyen áldott! Szerettei.
(5/1575-I)

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál minket, akiket
úgy szerettél. Most már nélküled
jön el a tavasz, nyár, ősz, tél, de
bármilyen szép is, nélküled nem
lesz ugyanaz. Kérjük az Istent,
hogy jól bánjon veled, helyettünk
angyalok simogassák fejed.
Olyan drága voltál nekünk, hogy
nem pótol senki, lelkünk sebeit
nem
gyógyítja
semmi.
Fájó szívvel emlékezünk március
2-án SÓFALVI JÓZSEFRE halálának 7. évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, gyermekei, unokái és
azok családja. Nyugodj békében,
Apuka! (1/1580-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a drága jó
férj, édesapa, testvér, rokon,
szomszéd, kolléga és jó barát,
prof. dr. GLIGA LAURENŢIU
ŞTEFAN
állatorvos,
a Marosvásárhelyi Mezőgazdasági
Főgimnázium tanára
életének 56. évében hirtelen elhunyt. Temetése március 4-én,
hétfőn 14 órakor lesz a református temető cinterméből. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még…” (Juhász Gyula)
Szívünkben mély fájdalommal,
de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
id. KAKASI GYÖRGY
(Ilencfalva),
a szerető férj, édesapa, nagyapa,
dédnagyapa, após, testvér, életének 88. évében csendesen megpihent. Temetése március 4-én
13 órakor lesz az ilencfalvi
gyászháztól.
„Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott
legyen az Úrnak neve!” (Jób
1:21b)
A gyászoló család. (1583/1-I)
Szomorú szívvel és fájdalommal
tudatjuk, hogy szerető rokonunk,
LÉNÁRT ETELKA
73 éves korában 2019. február
28-án örökre megpihent. Temetése március 4-én délután 3 órától lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emlékét
őrzik szerettei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mikor a lelked roskadozva vitted,
csöndesen és váratlanul átölelt
az Isten. Őszinte részvétünket
fejezzük ki a gyászoló családnak
idős KAKASI GYÖRGY ilencfalvi
rokonunk
elhunyta
miatt.
Vigasztalódást kívánunk. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Kenedich Piroska és a
Gálfi család. (1/1582)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik a szeretett TŐKÉS
IBOLYA temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
gyászunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (17/1533-I)
Köszönjük mindazoknak, akik
SZILVESZTER IMRE temetésén
részt vettek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(15/1555)
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A tanulók, egyetemisták
és 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás ezúton
értesíti az érdekelteket, hogy:
– az ingyenes autóbuszbérletek érvényességi ideje március 31ig meghosszabbítódik, ez ideig továbbra is lehet velük utazni;
– március 14-étől elkezdik kibocsátani az új, kártya (card) típusú bérleteket.
Ennek igénylésekor a következők szükségesek:
TANULÓKNAK:
– igazolás az iskolától (eredeti)
– személyazonossági igazolvány (születési bizonyítvány a 14
éven aluliaknak)
– a 14 éven aluliaknak a szülő vagy gyám kérheti a kártyát, ez
esetben az illető személyije kerül bemutatásra.
EGYETEMISTÁKNAK
– StudentCard
– a 2018–2019-es tanévre láttamozott/lepecsételt leckekönyv
(carnet de student)
– személyazonossági igazolvány
NYUGDÍJASOKNAK
– személyazonossági igazolvány
– a legutóbbi 2019-es nyugdíjszelvény
Az iratokat eredetiben és másolatban is be kell mutatni, a bérlet
kibocsátási díja 10 lej.
Egy következő közleményben tudatjuk az átvevőpontokat, valamint ezek nyitvatartását is.
Az igazgatótanács

2019 TUNÉZIA

Repülővel Kolozsvárról,
minden illetékkel

Üdülés: Mahdia, Monastir, Sousse,
Port el Kantaoui
2019. május 8. – október 6.,
minden szerdán

434 euró / fő ártól,
előfoglalási kedvezménnyel,
4* szálloda,
all inclusive ellátással

