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Mítoszt teremtő összefogás

Díjátadó gála és koszorúzási ünnepség a Rákóczi-hét keretében

Előfizetőink
figyelmébe!

A húsvéti ünnepek
miatt áprilisban
kevesebb
A munkAnAp,
ne feledjék
időben megújítani
az előfizetést!
Telefon:
0742-828-647.

Marosvásárhely
két keréken

A nyárias időjárásnak és talán a fordított forgatókönyvnek is szerepe volt
abban, hogy kétszer akkorára nőtt tegnap Marosvásárhely főterén a kerékpáros „kritikus tömeg”, mint a korábbi
években.

____________4.
Díjjal tértek haza
a csíkfalviak

Az Örökségünk kategóriában nyújtott
legjobb teljesítményért kapott elismerést a csíkfalvi Szőke Nyárád csapat
nemrég Hódmezővásárhelyen.

Az iskola második újraalapításakor „ajándékba kapott” névadó, II. Rákóczi Ferenc emléke előtt tisztelegtek szentmisével és szobrának megkoszorúzásával április 5-én a fejedelem
nevét viselő marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum tanárai és diákjai. Egy nappal korábban emlékkonferencián elevenítették fel az 1948-ban államosított
marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Főgimnázium
múltjának eseményeit, majd a Rákóczi-díj-átadó gálán
mondtak köszönetet azoknak, akik a legtöbbet tették a tanintézmény újraalapítása érdekében, élükön Potápi Árpád
nemzetpolitikáért felelős államtitkárral.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumban az újraalapítás utáni első Iskola másként hetet a névadó fejedelem marosvásárhelyi beiktatásának (1707. április 5.) napja köré
szervezték a II. Rákóczi Ferenc-emlékév keretében. Tárlatnyitást és
sportrendezvényt követően jó hangulatú, vidám szalagavató ünnepségen
búcsúztatták azt a sok viszontagságot megélt végzős osztályt, amely első
saját osztálya volt az önálló római katolikus középiskolának. Azoknak a
diákoknak tűzték fel a jelképes szalagot, akikből a hónapokon keresztül
tartó bizonytalanság és meghurcoltatás olyan közösséget kovácsolt,
amelyben szinte testvérekké váltak.
Április 4-én a szépen felújított díszteremben, az egykori kápolnában
elevenedtek meg az iskola múltjának epizódjait felidéző történelmi
(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
Bukarestben
nyertek
a Rapid ellen

Bár az alapszakasz végső sorrendjét
már nem befolyásolhatta, az idei bajnokság legjobb eredményét érte el a
Marosvásárhelyi CSM férfivízilabdacsapata, amely a rangsorban fölötte
álló Bukaresti Rapid otthonában tudott
nyerni az utolsó kettős forduló második mérkőzésén.

____________9.

Nevetséges
agresszivitás

Benedek István

Vicces helyzetekhez is vezethet az épp
ebben a fél évben érvényes román EU-elnökség. Ebből eredően szép hazánk nem szakértelméről híres főpénzügyére vezeti a
tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereiből összetevődő Ecofin tanácsot, amelynek
ülésén most volt alkalma bebizonyítani, hogy
diplomáciai érzékből sem szorult bele bár egy
borsószemnyi.
Emberünk egy valós problémára próbált
értelmes választ megfogalmazni, amikor azt
fejtegette, hogy intézkedni kéne azért, hogy a
keleti tagállamokból nyugatra történő munkaerő-elvándorlás ne legyen a most tapasztalható mértékben hátrányos a keleti blokk
országaira nézve. Nem tudni, az ülés résztvevőit milyen érzések kerülgették, amikor a regáti szaki agresszív intézkedéscsomagot
kezdett emlegetni e probléma orvoslására, de
az átlaghoz legalább közelítő humorérzékkel
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 49 perckor,
lenyugszik
20 órakor.
Az év 98. napja,
hátravan 267 nap.

Lukács György
– „a miniszter nem lép félre”

Ma dÉnes,
holnap eRHARd napja.
időJÁRÁs
Változékony idő

Az erdélyi magyar–örmény származású Lukács család
bárói ágának kimagasló egyéniségéről, Lukács Györgyről
tart előadást dr. Kálmán Attila történész április 10-én 18
órai kezdettel Marosvásárhelyen, a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termében.

Hőmérséklet:
max. 190C
min. 70C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

29, 21, 34, 1, 39 + 2

37, 19, 34, 29, 21, 22
4, 2, 8, 5, 25, 14

Lukács György magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter nevéhez fűződik a polgári házasság bevezetése és az állami anyakönyveztetés megszervezése Magyarországon. Gyerekei 1912-ben
bárói rangot kaptak. Fiai közül Lukács Miklós a Magyar Operaház
karmestere, Wagner operáinak újraélesztője a második világháború után. A család ma Észak- és Dél-Amerikában él. A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület által szervezett
rendezvényre a belépés ingyenes. A szervezők minden érdeklődőt
várnak.

NOROC PLUS: 2 3 4 9 4 0

SUPER NOROC: 3 5 0 3 3 7
NOROC: 2 7 0 5 0 1 4

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a népújság szerkesztőségében:
marosvásárhely, dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. borbély ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Műemlékvilágnap

Április 12–13-án, második alkalommal, kétnapos rendezvénnyel ünnepli a Marosvásárhely Műemléki Topográfiája
program és a Maros Megyei Múzeum a műemlékvilágnapot. (Az ICOMOS által meghirdetett hivatalos időpont április 18.) Ezúttal a zsidó épített örökség köré szerveződik
az eseménysorozat: a két marosvásárhelyi zsinagóga és
a status quo ante temető értékei mellett a zsidóság építészeti örökségére fókuszálnak. Részletes program a MaMűemléki
Topográfiája
program
rosvásárhely
Facebook-oldalán és honlapján olvasható.

A funtineli boszorkány – filmvetítés

Poór István A funtineli boszorkány című filmjét vetítik április
14-én 18 órai kezdettel Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota
nagytermében. Egy jegy 25 lejbe kerül. Jegyek a Kultúrpalota főtéri jegyirodájában keddtől péntekig 9–16.30 óra
között, szombaton és vasárnap 9–14 óra között vásárolhatók. Jegyfoglalás a 0365-451-034-es telefonszámon.

Hazanéző Könyvek

A Bernády Közművelődési Egylet a református egyház és
a szovátai önkormányzat támogatásával április 10-én,
szerdán 19 órától könyvbemutatót szervez a szovátai református egyházközség imatermében. Németh János
Aki(k)ért a harang szól című kötetét bemutatja Ambrus
Lajos szerkesztő, Mester Zoltán és Molnos Ferenc. A kötet
a Hazanéző Könyvek sorozatban a korondi Firtos Művelődési Egylet gondozásában jelent meg. A szerzőnek – kezdetben parlamenti képviselőként írt – 1993 és 2004 között
a hazai magyar sajtóban megjelent közéleti írásainak egy
részét gyűjti össze.

Előadás a mesterséges fogantatásról

Április 16-án, kedden 18 órától dr. Nagy Barna szülész-nőgyógyász főorvos tart előadást a mesterséges fogantatásról a marosvásárhelyi Bernády Házban. A rendezvényre a
Védem Egyesület sikeres előadás-sorozata keretében
kerül sor. A belépti díj 8 lej, Védem-tagoknak 5 lej.

Kézműves-tevékenységek

Az Ügyes kezű nők nevű hétfő délutánonkénti foglalatosságra várják a marosvásárhelyi vár Tímárok bástyájába a
hölgyeket, akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani. Április 8-án 17.30 és 19.30
óra között húsvéti tojást díszítenek fonallal Kacsó Hajnal
vezetésével. A résztvevők vigyenek magukkal kifújt tojásokat. A szervezők a résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel elfogadnak, az adományt a tevékenységeken használt
alapanyagra és a játéktárra fordítják. A Női Akadémia támogatói számára a részvétel ingyenes. Érdeklődni a 0740598-563-as telefonszámon 18–19 óra között.

Csipkerózsika az Arielben

Április 9-én, kedden és 10-én, szerdán de. 9.30 és 11 órakor a Csipkerózsika című előadást játsszák a marosvásárhelyi Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színházban.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Sebesség-ellenőrzés
a közutakon

Válaszd az életet! jelszóval az uniós tagországokban április 1–7.
között átfogó közúti ellenőrzéseket végeztek, melyek célja a sebességkorlátozás betartatása, a nagy sebesség okozta balesetek visszaszorítása és a balesetek következményeinek felszámolása volt.
Szerdán zajlott a Speed Maraton akció, amelyben 31 közúti rendőr
vett részt 14 ellenőrző ponton. A rendőrök 317 gépjárművet állítottak meg, és 235 büntetést róttak ki, valamint három hajtási jogosítványt vontak vissza azoktól, akik több mint 50 km/órával lépték túl
a megengedett sebességhatárt.

Az Üdvözítő
nyomában

címmel tart vetítéssel egybekötött elmélkedést Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes
április 9-én, kedden 19 órától a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermében, melynek keretében megosztja a
Szentföldön szerzett friss lelki élményeit. Az
eseményre minden érdeklődő szívesen látott
vendég.

Közlemény

Az Erdély Televízió vezetősége sajnálatát fejezi ki,
hogy a Markó Bélával márciusban készített Gáspárik Attila-interjú technikai gondatlanság miatt rendkívül rossz
hangminőségű volt, és ezért nem kerülhetett adásba. A
hibáért teljes mértékben a televízió technikusai felelősek.
Ugyancsak sajnáljuk, hogy az előzetesen nem egyeztetett műsorváltoztatás miatt Gáspárik Attila Zsótér

Sándor rendezővel készült beszélgetését nem láthattákhallhatták a nézők.
Az érintettektől mindkét esetben elnézést kérünk, és
mindent megteszünk, hogy ilyesmi a jövőben ne forduljon elő.
Az erdély Tv vezetősége nevében
a Janovics Jenő Alapítvány elnöke

A folyamatos újítás és jobbítás szándékával időnként
változik a műsorkínálat az Erdélyi Magyar Televízióban.
A tavaly őszi műsorrácsújítás után idén tavasszal is módosult a kínálat. Márciusban két új műsort indított az Erdélyi Magyar Televízió: a magazinműsorok sorát

gazdagítja a Mozaik című napi műsor, illetve a közéletipolitikai témakörhöz tartozik a Kontra, a parlamenti tevékenységet bemutató vitaműsor. Áprilisban két sikeres
produkciótól vált meg a tévéadó: a havonta jelentkező A
politika belülről, valamint a csaknem tízéves múltra
visszatekintő Erdélyi kávéház című műsortól.

Műsorrácsváltozás az Erdély TV-nél

RENDEZVÉNYEK

Húsvéti tojásírás

Április 17-én, szerdán 17.30 órai kezdettel húsvéti
tojásírásra várja a gyermekeket és felnőtteket a
Védem Egyesület a marosvásárhelyi Gecse utcai
református vendégházba (Ştefan cel Mare utca 26.
szám). A jelenlevőknek alkalmuk lesz elsajátítani a
hagyományos tojásírási technikát, illetve más, hagyományőrző tevékenységeken, kézműves-foglalkozáson, tojásfestésen is részt vehetnek.
Mindenkinél legyen keményre főtt vagy kifújt tojás
és kesice, ez utóbbit igény esetén a szervezők biztosítják. A részvételi díj 15 lej, Védem-tagoknak 13
lej, a kesice 10 lejbe kerül. Aki ezt igényli, valamint
gyermekkel megy, jelezze az egyesület Facebookoldalán.

Nem szúrja a szemét? – vitaműsor

Nem szúrja a szemét?… mert nekünk nagyon címmel
zajlik a Marosvásárhelyi Rádió vitasorozatának újabb

rendezvénye április 9-én, kedden 18 órától a rádió stúdiótermében. A jelenlevők ezúttal a hulladékgazdálkodás terén tapasztalható gondokról, illetve a szükséges
és lehetséges teendőkről vitáznak.

Kortárs dramaturgiák
a big data korszakában

Ezzel a címmel tart előadást április 9-én, kedden 17 órakor a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem előcsarnokában dr. Trencsényi Katalin, az MTA-KAB
Színháztudományi Bizottságának felkérésére. Előadásában arra keresi a választ, hogy a tömegtermelés, az
információbőség, az adatok és hírek sokaságának kihívásaira hogyan tud válaszolni a dramaturgia, a mintázat
felismerésének művészete. Trencsényi Katalin Londonban élő dramaturg és színházcsináló, a Univeristy of
Queensland tanára, a magyar színházi kultúra angliai
elismertetésének tevékeny előmozdítója, aki gyakorlati
tapasztalatait legutóbb a Dramaturgy in the Making című
könyvében foglalta össze. Ebben az időszakban kollaboratív színházi és mozgásdramaturgiai workshopot tart
az MME teatrológia szakos hallgatóinak. Az előadásra
minden érdeklődőt várnak.
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Másfél évre kitiltották Ukrajnából
Kelemen Hunort

Másfél évre kitiltották Ukrajnából Kelemen Hunort,
az RMDSZ elnökét. A hírt maga Kelemen Hunor közölte egy közösségi portálon annak nyomán, hogy
szombaton nem engedték be az országba.

Az RMDSZ elnöke Ungvárra szeretett volna eljutni a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megalapításának harmincadik évfordulójára. Amint leírta, az ukrán
határon egyórás várakozás és ellenőrzés után közölték vele,
hogy nem léphet be Ukrajnába. Magyarázatot nem adtak a belépése megtagadására.
Az MTI-nek telefonon részletesebben is beszámolt arról:
román diplomata-útlevéllel a Záhony – Csap határátkelőn szeretett volna belépni Ukrajnába, azonban azt közölték vele,
hogy a két társa folytathatja az utat, neki azonban vissza kell
fordulnia.
„Egy ukrán nyelvű jegyzőkönyvet tettek elém, és bepecsételték az útlevelembe, hogy 2020. október 13-ig nem mehetek
be Ukrajnába” – magyarázta.
Kelemen Hunor elmondta: azonnal tájékoztatta Románia
külügyminiszterét a történtekről, hétfőn pedig panasszal fordul
a bukaresti ukrán nagykövetséghez, és magyarázatot kér a történtekre.
Amint a politikus a közösségi portálon írta: személyesen
szerette volna átadni jókívánságait a KMKSZ-nek. „Beszéltem
volna arról a közös útról, amelyet a kommunista diktatúrák
bukása óta a Kárpát-medencei magyar nemzeti közösségek bejártak, és azokról a kihívásokról is szóltam volna, amelyekkel
szembe kell néznünk. (…) Így nem marad más, mint hogy
innen kívánjak boldog születésnapot a KMKSZ-nek, a szövetség tagjainak és szimpatizánsainak, és egyben a kárpátaljai
magyarokat biztosítsam az RMDSZ szolidaritásáról” – áll a
bejegyzésben.
Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára arról tájékoztatta az MTI-t: Magyarország elfogadhatatlannak tekinti Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kitiltását
Ukrajnából, ezért Ukrajna budapesti nagykövetét hétfőre berendelték a Külügyminisztériumba.
A bukaresti ukrán nagykövet szerint Kelement
már korábban kitiltották
Ukrajna bukaresti nagykövete szerint Kelemen Hunort már
2017-ben kitiltották Ukrajnából, és beutazását az országba
nem először akadályozták meg szombaton.
Oleksandr Bankov, Ukrajna bukaresti külképviseletének vezetője Facebook-bejegyzésben reagált szombat este arra a szerinte „kellemetlen, de természetes” helyzetre, hogy Kelemen
Hunort nem engedték be aznap reggel Ukrajna területére.
Azt állította: az RMDSZ elnöke már 2017. november 3-a
óta nem utazhat be Ukrajnába, és az ukrán hatóságok döntésével a magyar politikus is tisztában volt. A nagykövet szerint
ugyanis azóta Kelemen Hunor megpróbált már magyar útlevéllel belépni Ukrajnába, és akkor is elutasították.
A mostani esetről a külképviselet vezetője elismerte, hogy
a kitiltásról szóló – Kelemen Hunornak is kézbesített és általa
aláírt – határozat nem tartalmaz indoklást, de Bankov szerint
ez megszokott gyakorlat az európai országokban. Hozzátette:
további magyarázatokkal is szolgál Kelemen Hunornak, ha
személyesen felkeresi.
Az RMDSZ elnöke szerint a bukaresti ukrán nagykövet valótlanságot állít, amikor azt mondja róla, hogy korábban magyar útlevéllel próbált belépni Ukrajnába. „Az elmúlt húsz
évben nem voltam Ukrajnában, és soha nem használtam ma-

gyar útlevelet. Én be tudom mutatni a mai incidens dokumentumait. Arra kérem a bukaresti ukrán nagykövetet, Oleksandr
Bankov urat, hogy ő is mutassa be az állítólagos korábbi beutazásomat megtiltó hasonló dokumentumokat” – reagált közösségi oldalán Kelemen Hunor a külképviseleti vezető
állítására.
KMKSZ-közgyűlés: Soha nem volt olyan nagy szükség
a határozott, megalkuvás nélküli érdekképviseletre,
mint a jelenlegi ukrajnai helyzetben
Soha nem volt olyan nagy szükség a határozott, megalkuvás
nélküli érdekképviseletre, mint a jelenlegi ukrajnai helyzetben
– hangsúlyozta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke szombaton Ungváron, a
szövetség XXX. közgyűlésén, amelyen a küldöttek a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzetét értékelték és jövőbeni kilátásait vázolták
Beszámolójában Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az
ukrán parlament képviselője az elmúlt három évtized tevékenységét értékelve azt hangsúlyozta, hogy a szövetség végig
következetesen képviselte a kárpátaljai magyarság érdekeit,
és ezt fogja tenni a jövőben is, hiszen – mint fogalmazott –
soha nem volt olyan nagy szükség a határozott, megalkuvás
nélküli érdekképviseletre, mint a jelenlegi ukrajnai helyzetben.
Erre a helyzetre jellemzőnek és elképesztőnek nevezte, egyben
határozottan elítélte, hogy az ukrán hatóságok megtagadták a
belépést Ukrajnába a KMKSZ fórumára tartó Kelemen Hunortól, az RMDSZ elnökétől, mert az ő neve is szerepel a Mirotvorec szélsőséges ukrán szervezet honlapjának
„halállistáján”. A KMKSZ elnöke rámutatott, hogy a kárpátaljai magyarság a második világháborút követő időszak óta a
legnehezebb öt évet tudhatja maga mögött a 2014-es fordulat
után Ukrajnában bekövetkezett kedvezőtlen változások miatt.
Emlékeztetett arra, hogy Petro Porosenko ukrán elnök nem
tartotta be a 2014. május elsején a KMKSZ-szel Ungváron aláírt választási megállapodást, és az abban foglaltaknak épp az
ellenkezője történt: vehemens támadás indult a kijevi hatalom
részéről a kárpátaljai magyar közösség ellen szerzett jogainak
a visszavétele, s végső soron érdekképviseletének az ellehetetlenítése érdekében. „A KMKSZ azonban nem hátrált meg,
állta a sarat, az ukrajnai nemzetiségek közül egyedüliként 65
ezer aláírást gyűjtött az anyanyelvű oktatás megszüntetésére
irányuló ukrán oktatási törvény és az előkészületben lévő
nyelvtörvény ellen” – szögezte le. Úgy értékelte, hogy a nehézségek ellenére a 44 ezres tagságú KMKSZ jelentős sikereket ért el az elmúlt fél évtizedben, hiszen egyebek mellett a
közreműködésével sikerült teljesen megújítani a magyar óvodai nevelést, jelentősen fejleszteni az anyanyelvű oktatási intézményeket, beindítani több mint háromezer magyar
vállalkozást, elindítani egy független televíziócsatornát.
Brenzovics László kulcsfontosságúnak nevezte a kárpátaljai
magyarság küzdelmében a magyar kormány támogatását. Köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak a kiállásáért és azért,
hogy ennek érdekében kész még konfliktusokat is felvállalni
a szövetségesekkel. Ugyancsak megköszönte a külhoni magyar közösségek támogatását.
A politikus befejezésül annak a reményének adott hangot,
hogy az ukrán elnökválasztás, amelynek második fordulója
április 21-én lesz, kedvező fordulatot hoz Ukrajna és a kárpátaljai magyarság helyzetében. A közgyűlés felhatalmazást adott
arra, hogy a KMKSZ tárgyalásokat kezdjen a voksolás jelöltjeivel. (MTI)

Eddig kilenc párt és egy független jelölt indulhat
az EP-választásokon

A BEC elfogadta a PSD, az USR-PLUS 2020, az ALDE, az
UNPR, a Pro Románia, a PNL, az RMDSZ, a PMP és a PRU
jelöltlistáit, és jóváhagyta egy független jelölt indulását. Gregoriana Carmen Tudoranról van szó, aki az Együtt az A8-asért
Egyesület képviselője, amely a Jászvásár–Marosvásárhely autópálya megépítéséért küzd.
A Román Nemzet Pártja (PNR) listáját nem fogadták el,

mert csak 1655 aláírást gyűjtött össze a szükséges 200 ezerből.
A Demokrácia és Szolidaritás Pártja – DEMOS – eközben
12.028 támogató aláírással, a Szabad Emberek Pártja (POL)
pedig alig 50 kézjeggyel akart versenybe szállni.
Ana Daniela Dobre 487 aláírással akart független jelöltként
elindulni az EP-választásokon a szükséges 100.000 helyett,
Octavian Iulian Tiron listáján pedig négy kézjegy volt.
A jelöltek elfogadásának határideje április 12-én jár le,
addig lehet fellebbezni is.
Április 17-én sorshúzással döntik majd el, hogy milyen sorrendben szerepelnek majd a pártok a május 26-i EP-választásokon. A választási kampány április 27-én rajtol, és május
25-én 7 órakor ér véget. (Mediafax)

A munkaerő szelektív mobilitására vonatkozó problémát
megoldó agresszív intézkedéscsomagot kellene kidolgozniuk
azoknak az európai államoknak, amelyekből nagy számban
vándorol el a magasan képzett munkaerő a többi uniós országba, jelentette ki Eugen Teodorovici pénzügyminiszter
szombaton, az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereinek (Ecofin) informális ülésének második napja végén.
Kifejtette, a munkaerő szelektív mobilitása eredményeként
Románia elveszíti magasan képzett munkaerejét, emiatt „csökken a versenyképessége”.
Egy agresszív intézkedéscsomagot kellene kidolgozniuk
azoknak az országoknak, ahonnan tömegesen mennek külföldre dolgozni az emberek, „mivel a jelenlegi helyzetben nem
tudjuk elérni célkitűzéseinket, emiatt beszélünk most a versenyképesség csökkenéséről, eltérő költségekről” – fogalma-

zott a pénzügyminiszter. „Bátorítani kell a munkaerő mobilitását Európában, de intézkedések is szükségesek annak érdekében, hogy ne érintsen minket negatívan” – fejtette ki Eugen
Teodorovici. Rámutatott, az ülés egyik fő témája pont ez a kérdéskör volt. „A munkaerő szabad mozgása nagy gazdasági haszonnal járt (…) Azonban ennek negatív következményei is
lehetnek, például akkor, amikor ez a mobilitás szelektív, a magasan képzett személyek exodusához vezet, és ez akadályozza
a fejlődést” – hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy közös megoldást kellene találni erre a közeljövőben.
Ezzel kapcsolatban kifejtette még, hogy „pragmatikusabb
lévén”, nem elégedett az ülésen megvitatottakkal, mivel „mindig nagyon érdekes a témafelvetés és a vita, de amikor megoldásokat kellene találni, nem megfelelő a hozzáállás”.
(Agerpres)

A Központi Választási Iroda (BEC) mostanáig kilenc
párt listáit és egy független indulását fogadta el a
május 26-i európai parlamenti választásokra. Három
párt jelöltjeinek és két függetlennek az indulását ellenben elutasította. Egyiküknek négy támogató aláírása volt.

Teodorovici: agresszív intézkedéscsomag kellene

Ország – világ
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Kokaincsomagokat sodort
a partra a tenger

Több mint háromszáz rendőr, csendőr, búvár, 14 motorcsónak és két helikopter kereste szombaton a
román tengerparton egy rejtélyes kokainszállítmány
csomagjait. A hatóságok lakossági bejelentés alapján
láttak neki egy kilencven kilométeres partszakasz átvizsgálásának, miután a tengerparton többen is olyan
kilogrammos csomagokat találtak, amelyekben minden bizonnyal kábítószer található. A rendőrség
szombaton közleményben szólította fel a tengerparton tartózkodókat, hogy ha gyanús csomagokat látnak a parton, azonnal riasszák a hatóságokat. A
hatóságok azt feltételezik, hogy a csomagok annak
a szállítmánynak lehetnek a részei, amelynek egy részét a Duna-delta egy elhagyott térségében, a SzentGyörgy-ág beömlése közelében találták meg március
végén. Március 26-án azt jelentették be, hogy csaknem
egy tonna 90 százalékos tisztaságú kokaint találtak egy
felborult vízi jármű környékén. A keresés a következő
napokban is folytatódik, mindaddig, míg a szétszóródott teljes mennyiséget össze nem gyűjtik. (MTI)

Új vevőket keresnek
az F-35-ösökre

Az Egyesült Államok öt országgal – köztük Romániával – bővítené ki azok körét, amelyeknek a Lockheed Martin által gyártott F-35-ös vadászgépeket
adna el, miután a szövetségesei meg akarják erősíteni haderejüket Oroszországgal szemben – nyilatkozta a Pentagon illetékese a Reuters beszámolója
szerint. Az F-35-ösök vásárlását fontolgató országok
között van Finnország, Svájc és az Egyesült Arab
Emírségek is. Tavaly Belgium vásárolt először F-35ösöket Eurofighter Typhoonok helyett, a tranzakció
értéke elérte a négymilliárd eurót. Donald Trump
amerikai elnök „Vásárolj amerikait4” elnevezéssel indított el egy programot, amely során enyhítették az eladásokra
vonatkozó
szigort,
és
amerikai
hivatalosságokat is bevontak az amerikai gyártmányú
fegyverzet külföldi értékesítésébe. A Lockheed Martin
2018-ban 91 F-35-ös vadászgépet szállított le az
Egyesült Államoknak és szövetségeseinek. (Mediafax)

Már May is szkeptikus
a Brexit-megállapodás kérdésében

Theresa May szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy
a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő, a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított megállapodást a közeljövőben el
lehetne fogadtatni, és ebben a helyzetben új hozzáállás vált szükségessé. A konzervatív párti brit miniszterelnök a Downing Street által vasárnap hajnalban
ismertetett nyilatkozatában leszögezi: ha a konzervatív frakcióban és a kisebbségi tory kormányt kívülről
támogató észak-írországi Demokratikus Unionista
Párt (DUP) képviselőcsoportjában nem teremthető
meg a többség a Brexit-megállapodás elfogadásához, akkor nem marad egyéb lehetőség, mint az alsóházban jelen lévő többi párt megkeresése. (MTI)

Nevetséges
agresszivitás

(Folytatás az 1. oldalról)
megáldottakat nevetőgörcs kerülgethette. Főleg a helyzet haszonélvezőinek számító erős gazdaságú nyugati
országokból érkezett döntéshozókat, akiknek eszerint
agresszíven kéne ártaniuk a saját országaik érdekeinek.
Meg is nézhetnék magukat otthon, ha megpróbálnák.
Az ilyen papírhuszár-keménykedés helyett bőven elég
lett volna annyit mondani, hogy a keleti tagállamok számára hátrányos helyzeten érdemben változtatni kellene.
Nem agresszív, inkább okos intézkedésekkel. A keménykedés két okból sem helytálló. Egyrészt, mert ezt az államalakulatot az alapítói elvileg nem azért hozták létre,
hogy bárki is ajtót berúgó, asztalcsapkodó stílusban játszadozzon benne, még ha látunk is ilyen megnyilvánulásokat, nem is ritkán. Másrészt, a gazdasági
intézkedések terén is elég valószerűtlen, hogy a gyengébbek keménykedjenek az erősekkel. Viszont adott esetben a gyengébbeknek is lehetnek olyan ötleteik, amik
kölcsönösen hasznosak mindenki számára, de a kicsik
jobban profitálnak belőle. Csakhogy alanyunkban sem
a kellő alázat nincs meg, hogy a helyzetét reálisan értékelje, sem a szakértelem és a diplomáciai érzék, hogy
okos és hasznos ötleteket tehessen le az asztalra. Így
aztán mond egy nagyot a rá meredő tévékameráknak,
ami legfeljebb olyan viccnek jó, aminek kapcsán itt, keleten a mosoly nem lehet őszinte.
A felvetett probléma megérdemelné, hogy érdemben
törődjenek vele, ráadásul minél gyorsabban, mert a
nyugati tagállamokba elvándorló munkaerő kérdésköre
egyre több gondot fog okozni a keleti blokk országainak.
Egyelőre gazdasági, de időben szociális viszonylatban
is, mert azon túl, hogy ez a munkaerő a nyugati cégeknek termel hasznot, ott is adózik, és ott fizet nyugdíjbiztosítást is. De az anyagi megfontolásokon túl, a
nyugaton kenyeret keresni kényszerülő embereknek
joguk lenne a szülőföldjükön való boldoguláshoz is.
Annyi biztos, hogy nem a román EU-elnökség idején
kerül közelebb ez a probléma a megoldáshoz.
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A koraszülöttekért tekertek

Marosvásárhely két keréken

A nyárias időjárásnak és talán
a fordított forgatókönyvnek is
szerepe volt abban, hogy kétszer akkorára nőtt tegnap
Marosvásárhely főterén a kerékpáros „kritikus tömeg”,
mint a korábbi években. A
Marosszéki Közösségi Alapítvány biciklizést népszerűsítő
rendezvénye – mint lapunkban korábban is hírt adtunk
róla – ezúttal a hagyományos
felvonulással kezdődött, ezt
követte a felnőttek pontgyűjtő kalandozása és a gyermekbringások menetleveles,
oktató jellegű játéka.

Nagy Székely Ildikó

Mától bringásreggeli
A vasárnapi rendezvénnyel azonban nem ért véget a biztonságos, tudatos biciklizést népszerűsítő
akciósorozat. Gál Sándor arról is
tájékoztatott, hogy mától péntekig
zajlik a Biciklisreggeli, melynek
kezdeményezői a korábbi évek
forgatókönyve szerint reggel 7 és
9 óra között a város különböző
pontjain kávéval és péksüteménynyel várják a bringásokat. A mai
találkozási pont az 1918. December 1. út és a Ştefan cel Mare utca

A délelőtt 10.30-ra időzített rajthoz menet közben még többen csatlakoztak, így végül több százan
tették meg a leszűkített távot a Győzelem tértől az 1918. December 1.
úton, majd a Pandúrok útján át viszsza a főtérig. Közben elkezdődött
az iratkozás a pontgyűjtő játékokra,
és az első tombolanyeremények is
gazdára találtak. A sorsolásba a rendezvény legfiatalabb, másfél éves
résztvevője is besegített.
A fiatal és felnőtt kerékpárosoknak a város kilenc pontján, a szervezők partnercégeinek székhelyén
kellett pecséteket gyűjteni. Az óvodások, kisiskolások a Creactivity
Egyesület játékait próbálhatták ki, a
közlekedési szabályok és a biciklitartozékok ismeretére épülő felada-

tokat oldhattak meg, ügyességi próbákat állhattak ki, sőt, még azt is
megtapasztalhatták, milyen forgalmat irányító rendőrnek lenni. A kínálatból ezúttal sem hiányzott a
biciklis kirakó, a memóriakártya, a
közlekedési táblák felismerése, a
színező és az akadálypálya, és még
egy élő társasjáték „lépőkéjévé” is
átváltozhatott, aki akart. Igen népszerűnek bizonyult továbbá a Zarox
csapat moduláris pumpapályája,
amelyet a biciklis tizenévesek mellett a hajtányosok is birtokba vettek.
5000 lej gyűlt össze
A 14 éven aluli és fölötti korosztálynak meghirdetett játékok résztvevői a nevezési díjjal idén is egy
nemes célt támogathattak. A begyűlt összegekből a marosvásárhelyi régi szülészet koraszülött
intenzív osztályát alakítaná ki, és
tenné működőképessé a Mentsétek
Meg a Gyermekeket Románia
Egyesület marosvásárhelyi szervezete. Amint azt Alina Schenk programkoordinátortól megtudtuk, egy
100 ezer lejes beruházást terveznek,
és az adománygyűjtést a május 12i félmaratonon és a május 25-i Swimathonon is folytatják. Gál Sándor,
a Marosszéki Közösségi Alapítvány
ügyvezető igazgatója elmondta,
hogy az idei Critical Mass felnőtteknek meghirdetett pontgyűjtő játékára mintegy 250-en iratkoztak
fel, a nevezési díjakból közel 5000
lej adomány gyűlt össze a koraszülöttosztály részére.

Fotó: Nagy Tibor

A biciklis vasárnap természetesen nemcsak a játékos kedvű vásárhelyieket csalta ki a főtérre,
sok kisgyermekes családot, tizenéves csapatot is láthattunk két keréken keringeni a Rózsák terén és
a Győzelem téren. Megtehették,
hiszen a gépkocsiforgalom ezekben az órákban szünetelt. A nap
hangulatát talán egy gyermeke
mögött tekerő édesanya fogalmazta meg a legpontosabban: Milyen jó lenne, ha mindig így
lenne!

Intézkedések a munka és a magánélet összeegyeztetésére

Apasági, szülői és gondozói szabadság

Az Európai Parlament csütörtökön
490 igen szavazattal, 82 ellenszavazat
és 48 tartózkodás mellett elfogadta az
apasági és az át nem ruházható szülői
szabadságra vonatkozó új szabályokat.

Mózes Edith

Ezek szerint kötelezően biztosítandó legalább tíznapos apasági szabadság a betegszabadsággal megegyező bérezéssel; *
kötelezően biztosítandó évi egy hónap át nem
ruházható szülői szabadság; * kötelezően biztosítandó évi öt nap gondozói szabadság, rugalmas munkarend, többek között távmunka
lehetősége.

kereszteződésénél lesz, az elkövetkező napokban a Köztársaság
utca, az 1848. út (az Avram Iancu
középiskola környéke), az Aranykakas vendéglő környéke és a
főtér Keresztelő Szent János-plébánia körüli része is sorra kerül. A
cél: kérdőívekkel felmérni a biciklizési szokásokat, a biztonságos
közlekedésre való törekvés mértékét. A bringások reggelizés közben
járgányuk műszaki állapotáról is
tájékozódhatnak a szakemberektől.

A tagállamok szakminisztereivel informálisan már egyeztetett új jogszabály a szabadságra vonatkozó minimális szinteket állapít
meg a magánélet és a munka egyensúlyának
megteremtése jegyében. A szabályzás emellett megerősíti az apa vagy a vele egyenrangú
társszülő szerepét a családban. Mindez kedvező a gyerekek és a családi élet szempontjából, elősegíti a nemek közötti egyenlőséget, és
tükrözi a társadalomban végbemenő változást.
Minden apának vagy vele egyenrangú társszülőnek (ahol a nemzeti szabályozás ilyet
meghatároz) joga van legalább tíz munkanapig tartó apasági szabadságra gyermeke születésének, örökbefogadásának időszakában,
vagy halvaszületés esetén. Ez alatt az idő alatt

a betegszabadság idején járó bért kell kapnia.
A képviselők két hónapnyi, át nem ruházható és fizetett szülői szabadsággal is kiegészítették a jogszabályt. A szülői szabadság
alanyi jogon (vagyis mindkét szülőnek) jár, így
lehetővé teszi a gyermekgondozási feladatok
kiegyensúlyozottabb elosztását a családban.
A tagállamok határozzák meg a minimális
szülői szabadság ideje alatt járó bér vagy juttatás megfelelő mértékét. A szülői szabadság
rendszerint bevételkieséssel jár a család számára, ezért a tagállamoknak úgy kell megállapítani a szabadság ideje alatt járó bér vagy
juttatás mértékét, hogy a jobban kereső szülőnek (aki gyakran a férfi) is módja legyen
élni a szabadsághoz való jogával.

A tagállamoknak a rokonukat személyesen
gondozó, vagy a velük egy háztartásban élő,
súlyosan beteg, vagy életkorából fakadóan
gondozásra szoruló személyt ellátó munkaerő
számára évente öt nap gondozói szabadságot
kell adniuk.
Rugalmas munka
A dolgozó szülők és gondozók kérhetik,
hogy rugalmas munkarend szerint, például
távmunkában dolgozhassanak. A kérelmek elbírálásakor a munkavállalónak nem pusztán
saját erőforrásait és működési kapacitását kell
mérlegelnie, hanem a fogyatékos, vagy súlyosan beteg gyermek szülei, vagy az egyedülálló szülők esetében felmerülő extra
igényeket is.
Az irányelv az unió hivatalos lapjában történő megjelenését követő huszadik napon lép
hatályba. A tagállamoknak három éven belül
kell átültetniük saját jogrendjükbe.
(Forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)
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Ingyenes felkészítők a marosvásárhelyi RMDSZ-nél

A közös munka a jelszó

A tavalyi sikeres eredmények
nyomán a marosvásárhelyi
RMDSZ, a szenátori és képviselői irodával közösen, úgy
döntött, hogy idén újra megszervezik a nyolcadikos tanulók felkészítését román és
magyar nyelvből, illetve matematikából – jelentette be
pénteken, Novák Csaba Zoltán
szenátorral közösen tartott
sajtótájékoztatóján,
Vass
Levente képviselő.

Mózes Edith

„Fontosnak tartjuk, hogy a diákok minél jobban felkészüljenek, és
segítsük a szülőket is ebben”. Vass
Levente elmondta, hogy egy nyolcadikos gyerek apjaként a tavaly ő
maga is átment ezen, látta, hogy
mennyire fontosak ezek a felkészítők mind a lelki felkészülés, mind
az ismeretek elsajátítása szempontjából. Megköszönte a marosvásárhelyi RMDSZ-nek, hogy biztosítja
a helyszínt, Novák Zoltán szenátornak, Kali István ügyvezető elnöknek, a körzeti elnököknek, akik
segítettek a felkészítők megszervezésében. Egyben felajánlotta a szenátornak a választmányi alelnöki
tisztséget, hogy jobban tudja segíteni a városi szervezet munkáját.

A megyei RMDSZ-szel közösen
öt településen tartanak felkészítőket
Novák Zoltán a politikusok közösségépítő szerepét hangsúlyozta,
és ennek részeként tekint erre a projektre is, amelynek a szakmai oldala
mellett közösségépítő szerepe is
van. Elmondta, hogy az RMDSZ
városi szervezetének már korábban
is volt egy ilyen kezdeményezése.
Ezt a tavaly újra megpróbálták, és a
sikeren fölbuzdulva folytatják az
idén is Marosvásárhelyen és a megyében is.
Tavaly 70 diák jelentkezett Marosvásárhelyen a felkészítőkre, és
kb. 60-70-en mindig jelen voltak a
képzésen.
A felkészítőkre szombatonként, a
megbeszélt időpontban kerül sor –
másfél-egy óra – az RMDSZ marosvásárhelyi székházában, szaktanárok felügyelete mellett. A
vizsgaidőszakig kb. 8-9 ilyen felkészítő lesz.
Eddig Marosvásárhelyen 115
diák jelentkezett, ami majdnem kétszerese a tavalyinak, matematikából
tízen, román nyelvből 150-en, magyarból 89-en jelezték, hogy szeretnének részt venni a felkészítőkön a
városból és a környékről.
A megyében, az RMDSZ Maros
megyei szervezetével közösen, öt

nagyobb településen szervezik meg:
Erdőszentgyörgyön, Szovátán, Dicsőszentmártonban, Szászrégenben
és Nyárádszeredában.
Minden esetben az adott körzet
övezetéből is lehet jelentkezni,
szükség esetén a polgármesterek se-

Gligor Róbert László

A Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola meghívására
öt csíkfalvi diák utazott az anyaországi Hódmezővásárhelyre. A két
tanintézmény között márciusban hivatalosították a testvériskolai kapcsolatot, ekkor kaptak meghívást a
nyárádmentiek az Édes hazám, Magyarország című történelmi, föld-

rajzi, hon- és népismereti vetélkedőre. Tulajdonképpen az egész Kárpát-medencét
érintő
óriási
ismeretanyag birtokosai mérik
össze tudásukat, a különböző tájegységek építészeti stílusától az altalajkincseken át a mondákig és
tárgyi eszközökig mindent ismernie
kell a benevező csapatnak – mondta
el a csíkfalviakat vezető Antal Ilka
tanárnő, hozzátéve, hogy ők sem
tudták, mire vállalkoznak, amikor
jelentkeztek rá. A pedagógus tavaly
találkozott az anyaországi iskola
igazgatóhelyettesével, aki mesélt
neki a vetélkedőről, és arról, hogy
még nem sikerült erdélyi tanintéz-

A csíkfalvi csapat szokásbemutatója elbűvölte az anyaországiakat

szervezetnek a román nyelv oktatásához. Hozzátette: nemrég felújították a székházat, most már két
teremmel, modern körülmények között tudnak a diákok és tanárok rendelkezésére állni… És mindenkit
szeretettel várnak a május 26-i választáson.
A Népújság kérdésére azt válaszolták, hogy jövőre érettségire való
felkészítést is terveznek.

Fotó: Mózes Edith

Díjjal tértek haza a csíkfalviak

Az Örökségünk kategóriában
nyújtott legjobb teljesítményért kapott elismerést a
csíkfalvi Szőke Nyárád csapat
nemrég
Hódmezővásárhelyen.

gítenek a gyermekek beszállításában. Az eddigi visszajelzések alapján településenként 50-60 tanuló
jelentkezett. Novák Zoltán is megköszönte munkatársainak, Katona
Editnek és Szász Kingának, a vásárhelyi RMDSZ-nek, hogy oroszlánrészt vállaltak a szervezésben.
A továbbiakban a városi elnök elmondta, hogy a közelmúltban négy
videóprojektort ajándékoztak a
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ményt bevonni. Mivel ehhez erdélyi ismeretanyagra is szükség van,
Antal Ilka, lévén történelem-földrajz szakos és a népi kultúra kedvelője,
vállalta,
hogy
a
Nyárádmentéről állít össze anyagot,
amely bekerült az idei, tizedik verseny tananyagába.
A múlt héten lezajlott versenyről
dicsérő szavakkal szólt a pedagógus, a magyarországiak örültek,
hogy erdélyiek is részt vettek rajta.
A verseny első része egy legenda,
monda megrajzolása volt, ebbe a
csíkfalviak nem neveztek be, de
részt vettek egy feladatsor megoldását előíró második szakaszban,

Fotó: Gligor Róbert László

ahol tizenegy csapat mérkőzött
meg. Nagyon érdekes és hasznos
volt a verseny, nagy tárgyi tudásra
volt szükség. A harmadik szakaszban egy választható történelmi személyiséget, legendát, gasztronómiai
különlegességet, népművészeti elemet kellett bemutatni, ebben a csíkfalviak a csutakhúzás szokását
elevenítették fel. A Közép-Nyárádmentén volt szokás, hogy a farsangi
időszakban párra nem találó legényt
vagy leányt kicsúfolták, a legényt
csutkó elé kötötték, a lányt csutkóra
ültették, így kellett húzni a tuskót,
és betérni a vénlegények, vénleányok udvarára, ahol tréfás énekekkel, táncokkal biztatták őket a
házasodásra. A csíkfalvi diákok

(Nagy Evelin, Kerekes Dorottya,
Dászkel Krisztián, Kovács Zsombor, Török Szilárd) előadásában
nemcsak a történet lényegét, hanem
a táncot, a számukra különlegességnek számító nyárádmenti népviseletet
is
megcsodálták
a
magyarországi diákok, a testvériskola hetedikesei pedig városnéző
sétára, múzeumlátogatásra és fagyizásra hívták meg nyárádmenti társaikat, akik tartalmas, szép két nap
után tértek haza, azzal a reménnyel,
hogy jövőben is meghívást kapnak,
a tapasztalat birtokában pedig még
jobban fel tudnak készülni, és akár
egy újabb erdélyi tájegységet is be
tudnak vonni – mondta el a felkészítő tanárnő.
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Mítoszt teremtő összefogás

(Folytatás az 1. oldalról)
események. Az akadémikusok, történészek
és a szemtanúk által megidézett iskolatörténeti mozzanatokra, az emlékkonferencia
részleteire visszatérünk.
A múltidézést követően meghívottak, szülők és diákok jelenlétében tartották meg az
első hivatalos díjátadó gálát. Ennek előzményeként március 14-én Rákóczi-díjjal köszönték meg az iskolába látogató Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszternek,
hogy elősegítette az intézmény újraalapítását. Április 4-én öten vehették át a díjat.
Amint dr. Tamási Zsolt igazgató hangsúlyozta, annyian vannak még, akik a közös
küzdelemben és kiállásban részt vettek, hogy
50 évig is lesz akit kitüntetni. A kristályból
készült díj törékenysége azt jelképezi, hogy
továbbra is oda kell figyelni az iskolára – figyelmeztetett.
Elsőnek Potápi Árpád János, a magyar
kormány nemzetpolitikai államtitkárságának
államtitkára vehette át a Rákóczi-díjat. Méltató beszédében Tóth László, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja
kiemelte, hogy a Tolna megyei Bonyhádról
származó, magyar nyelv és történelem szakos tanári végzettséggel rendelkező Potápi
Árpád János pályáját meghatározta a bukovinai székely családból kapott örökség.
Ebből ered elkötelezettsége a székelység, a
külhoni magyarság ügye iránt. Jelenlegi
tisztségében fáradhatatlanul járja a külhoni
magyar közösségeket, nemcsak a Kárpátmedencében, a diaszpórában is, s e közösségek szellemi, lelki és gazdasági
megerősítéséért dolgozik. Miközben szülővárosáról sem feledkezett meg, küldetése
idején a külhoni magyarság támogatásának
összege megnégyszereződött. Templomok,
iskolák újultak, újulnak meg, óvodák, tanműhelyek, tangazdaságok épültek, nemzeti
jelentőségű intézmények folyamatos működésének támogatását biztosítják. Elsődleges
feladatának tekinti a külhoni magyar oktatás
megerősítését és fejlesztését, mivel elképzelése szerint a határokon túli magyarság megmaradásának feltétele a minőségi anyanyelvi
oktatás biztosítása, ami a mindenkori nemzetpolitika kiemelt célja kell hogy legyen.
Minden lehetséges alkalommal és fórumon
felszólalt a marosvásárhelyi római katolikus
iskola ügyében, és meghatározó szerepe volt
abban, hogy a magyar kormány határozottan
kiállt az iskola újraindítása mellett – hangzott el egyebek mellett a laudációban.
A kitüntetett köszönetet mondott a főkonzulnak, a nemzetpolitikai államtitkárság
munkatársainak, a jelen levő Brendus Réka
főosztályvezetőnek, Kádár Zoltán kabinetvezetőnek, országgyűlési képviselőtársainak. „Olyan ügyről volt szó, ami az egész
nemzetet összekovácsolta, és összefogásra
késztette annak érdekében, hogy az iskola
megmeneküljön”. Kiemelte Tamási Zsolt
igazgató emberfeletti munkáját, amit a nemzetpolitikai államtitkárság a Külhoni Magyarságért díjjal ismert el, s ez a kitüntetés
az iskola minden pedagógusának, szülőknek
és a gyermekeknek, valamint a város, Székelyföld és Erdély összefogásának az elismerése is egyben. Köszönetet mondott az
erdélyi politikai élet képviselőinek és azoknak a román politikusoknak, akik az ügy
mellé álltak, mert felismerték, hogy nem egy

Szabó Ödön (középen)

Potápi Árpád János

magyar ügy, nem egy iskolának a kérdése,
hanem az alapvető emberi jogok védelméről
van szó.
Dr. Holló László egyetemi előadótanárról,
az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatótanácsának elnökéről ft. Oláh
Dénes maros-küküllői főesperes mondott
méltató szavakat. Amikor a jelenlegi igazgatóval szövögetni kezdték az iskolaalapításról
szóló álmokat, rájöttek, hogy társak, elkötelezett, felkészült emberek kellenek. A választásuk dr. Holló Lászlóra esett, aki
jövőben tud gondolkodni, ismeri a lehetőségeket és az erőviszonyokat, józanul mérlegel. Higgadt, megfontolt, kudarcok sorozata
után is újrakezdeni tudó egyéniség, aki megalázó tárgyalások, elrettentő célzatú megfélemlítések, utazások és egyeztetések,
törvényszéki erőfitogtatások után elfáradt
ugyan, de nem fáradt bele, aki ment és megy
ma is előre, miközben szívén viseli, lelkében
hordozza az iskola sorsát.
A kitüntetett, bár furcsának tartotta, hogy
státusbeli társaitól kapja a díjat, mégis örült
az elismerésnek, amiről kijelentette, hogy az
Erdélyi Római Katolikus Státus mind a 30
tagjának szól, hiszen az intézmény magáénak tudja az iskolát. Ezért kezdeményezték
2014-ben a megalapítását, és azóta is igyekeztek mindent megtenni annak érdekében,
hogy újra elinduljon.
Harmadikként a kárásztelki születésű
Szabó Ödön történész, ötgyermekes egyetemi oktató, muzeográfus, az RMDSZ Bihar
megyei önkormányzati képviselője, majd
parlamenti képviselőként a képviselőház oktatási bizottságának alelnöke vette át a díjat.
Novák Zoltán Maros megyei szenátor méltatásában kiemelte, hogy amikor az RMDSZ
bukaresti képviseletének a térfelére „került
a labda”, Szabó Ödön elkötelezett emberként, szakemberként, jó stratégaként gondolt
ki lépéseket, jó szónokként okosan, nyugodt,

megfontolt hangnemben érvelt, és odaadással követte
az ügy megoldásának minden lépését. Oroszlánrésze
volt az iskola újraindításában, nélküle sokkal nehezebb lett volna megvívni a
harcot – hangzott el a laudációban.
A katolikus iskola ügye
megcáfolta azt, hogy hasonló cselszövések nemcsak
a levéltárakban olvashatók,
hanem a valóságban is megtörténhetnek. Ez a küzdelem
jó példája volt annak, amit
mindenki tudott, hogy többről van szó, mint az iskola
újra létrehozásáról. Ezért sikerült a maximumot nyújtani az anyaországban és
Marosvásárhelyen is, szülők, pedagógusok mellett a
státus részéről is. Addig becsüljünk valamit, amíg a
miénk, becsüljük az iskolát,
a közösséget és mindazokat,
akik harcoltak érte – zárta
szavait a képviselő.
Brandner Judit Emőkének, a líceum magyartanárnőjének,
oktatási
tanácsadójának el-elcsuklott a hangja, amikor Székely Szilárd Jánost méltatta, aki a legnehezebb időszakban vállalta az iskola
irányítását erős hittel, hivatástudattal, a közösség érdekeiért tett példaértékű cselekede-

Székely Szilárd

tekkel – mondott köszönetet a kollégának,
akinek kitartása, barátsága, tisztessége útravalóul szolgált az iskola pedagógusainak és
diákjainak.
Az érthetetlen, szenvedésekkel teli időszakban sokszor töltötte el a hála és a büszkeség, hogy egy erős, kitartó és összetartó
tanári közösség tagja, amely nélkül nem sikerült volna az iskolát működtetni, az iskolai
tevékenységek folytonosságát és minőségét
biztosítani – hangsúlyozta beszédében a volt
igazgató, aki senkinek sem felejtett el köszönetet mondani. Hálás az iskolai háttérmunkát
végző munkatársak kitartásáért, az alkalma-

Márton Gyöngyvér

Holló László

zottak hűségéért. Köszönetet mondott a szülőknek, akik akkor vették vállukra az iskolát
és harcoltak érte, amikor a pedagógusok lehetősége véget ért. Megköszönte az egyház
helyi, főegyházmegyei és diplomáciai képviseletének, a kerület papságának a támogatást, továbbá az iskolát képviselő
jogászoknak a törvény eszközeivel folytatott
harcot az iskoláért. Köszönetet mondott a
magyar kormánynak, a csíkszeredai főkonzulátusnak, a közéleti és politikai szereplőknek, hogy nem hagyták magára az iskolát.
Hálásan szólt a Bolyai Farkas Elméleti Líceumról és a Református Kollégiumról,
amelyek befogadták a diákokat, a tanfelügyelőség egyes képviselőiről. És nem feledkezett meg a sajtóról sem, amely
biztosította a nyilvánosság lehetőségét. Végezetül azt kívánta mindannyiuknak, hogy
ne kerüljenek többet olyan helyzetbe, amely
elvonja az időt és energiát a növekedéstől, a
gyarapodástól. Nem a harcban, a küzdelemben vagyunk érdekeltek, hanem az együttműködésben, a szolidaritásban – zárta
beszédét Székely Szilárd János.
Egy világ omlott össze – fogalmazott kétségbeesetten egy szülő arra a kérdésre, hogy
miként fogadták az iskola bezárásáról szóló
hírt. Az első tétova lépések után a szülői közösség minden megpróbáltatást kiállt, hogy
gyermekeik abban az iskolában tanulhassanak, ahova beíratták őket. Ha kellett, tüntettek, tárgyaltak, petíciókat fogalmaztak,
aláírásokat gyűjtöttek, ügyészi kihallgatásokat álltak ki vagy imádkoztak, de nem
adták fel, bár sokan megszenvedtek érte.
Nekik köszönhető, hogy az intézmény egy
21. századi pozitív mítosz lett, amely összeköti az egész Kárpát-medencei magyar közösséget határokon innen és túl –
hangsúlyozta Kovács Mihály Levente, az
RMDSZ megyei szervezetének ügyvezető
igazgatója. A teljes szülői bizottságnak
szóló díjat Márton Gyöngyvér, az iskola szülői bizottságának elnöke meghatódva vette
át hosszas taps közepette, ami valamennyi
díjazottnak járt.
Az ünnepségen felléptek az iskola diákjai. Verset mondott Szabó Zsófia és Taurean
Laura, népdalt énekelt László Emőke,
három pár diák néptáncot adott elő, a hetedikes Demeter Dániel és partnere, Szatmári
Antónia társasági táncokkal oldotta a hangulatot.

Fotó: Bodolai Gyöngyi
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Nyárádtő sem állította meg
a CSM-t

szerkeszti: Farczádi Attila

Egyik legerősebbnek számító ellenfele, a bajnoki idény elején szintén feljutási álmokat dédelgető
Nyárádtői Unirea otthonában lépett
pályára az éllovas Marosvásárhelyi
CSM, amely megszerezte a 17.
győzelmét az ugyanannyi lehetségesből a labdarúgó 4. liga elitcsoportjában. A több volt élvonalbeli
játékost is felvonultató marosvásárhelyi csapat ezzel a győzelemmel
12 pontra növelte az előnyét a
szombati ellenfelével szemben, és
megőrizte az ötpontos különbséget
Marosludashoz képest, amely szintén nyert, de váratlanul szoros eredménnyel, Ákosfalva csapatával.
Noha még kilenc forduló van a bajnokság végéig, a Marosvásárhelyi
CSM gyakorlatilag már készülhet
1. Csm
2. marosludas
3. unirea
4. szováta
5. marosoroszf.
6. Ákosfalva
7. Atletic
8. segesvár
9. kutyfalva
10. náznánfalva
11. viitorul
12. nyárádsz.
13. nagysármás
14. dános

Bálint Zsombor

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

17
15
12
7
7
7
6
6
6
6
5
4
4
0

az osztályozóra. Az ellenkező véglet Dános, amely újabb hazai vereséget szenvedett, ráadásul azzal a
csapattal, amely a forduló előtt az
utolsó előtti helyen állt, így 17 forduló sem volt elégséges a számára,
hogy megszerezze az első bajnoki
pontját.
A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 17. fordulójában a következő
eredmények születtek: Marosludas
– Ákosfalva 2-1, Dános – Nyárádtői
Viitorul 2-4, Segesvári CSM –
Nagysármás 7-0, Kutyfalva – Marosvásárhelyi Atletic 3-0, Náznánfalva-Marosszentkirály
–
Nyárádszereda 3-1, Nyárádtői Unirea – Marosvásárhelyi CSM 0-3,
Szováta – Marosoroszfalu 0-0.
(bálint)

Ranglista
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23
21
21
20
16
15
15
0

Románia-kupa:
A kiesés szélére sodródott a CFR

Hiába vezeti jelentős
előnnyel a labdarúgó 1.
liga táblázatát a CFR, a
Románia-kupában a kiesés szélére került, miután
szerdán este hazai pályán
3-1-es vereséget szenvedett a múlt szombaton a
bajnokságban legyőzött
Gyurgyevói Astrától. A
kiváló védekezéséről ismert kolozsvári csapat a
szezon során másodszor
kapott három gólt egy
mérkőzésen, utoljára ez a
luxemburgi Dudelange
csapatának sikerült, augusztus végén, az Európaliga
playoffkörében,
emlékeztet beszámolójában az NSO.
A CFR kezdőjébe ezúttal
bekerült Lang Ádám, valamint még további nyolc játékos a múlt szombati bajnoki mérkőzéshez képest,
amikor 1-0-ra nyertek, a CFR edzője, Dan Petrescu
ugyanis csak a balhátvéd Camorát és a múltkor félidőben lecserélt jobbszélső Ioniţát hagyta meg a négy
nappal korábbi csapatból. A másik oldalon csupán
négy változás akadt, Costel Enache a kapuscsere mellett három friss támadót (Bégue, Zoua és Alibec) küldött pályára.
A kolozsvári nézők is megérezték, hogy csapatuk
nem tulajdonít nagy jelentőséget a találkozónak, a
kezdéskor alig ezren voltak a fellegvári stadionban. A
vendégek pedig az ő hangulatukat is gyorsan lehűtötték, Valentin Gheorghe lopott labdát a bal szélen Peteleutól, lefutotta Langot, és éles szögből a hosszú
sarokba pörgette a labdát. A CFR jobbhátvédje azonban tíz perc múlva a másik oldalon is adott egy gólpasszt, és beadása után Cristian Bud ívelt fejessel
küldte a hálóba a labdát.
Az egyenlítés után a hazai csapat volt aktívabb,
Maleş, majd Moutinho próbálkozott a tizenhatoson kívülről, de előbbi kísérletét védte Miguel Santos, utóbbinál a labda elsuhant a jobb kapufa mellett. Az Astra

Fotó: GSP

továbbra is a bal szélen kontrázott, és amikor Peteleu
ismét felkínálta az üres területet Gheorghénak, a
szélső beadásából Julien Bégue ismét vezetéshez juttatta a vendégeket.
A második félidő újabb vendéggóllal indult, az Alibec szabadrúgása után a bal kapufáról kipattanó labdát
Butean juttatta a hálóba. Ez már az addig nagyon paszszív Petrescut is felrázta, aki két alapemberének becserelésével próbálta beindítani csapatát, de Deac és
Omrani sem tudta áttörni a vendégek egyre sűrűbb védelmét. Moutinho ugyan eltalálta a tizenhatos széléről
a bal kapufát, de ezután már csak Lang fejese után alakult ki veszélyes helyzet a vendégek kapuja előtt, amikor a CFR játékosai hiába reklamáltak kezezést,
Andrei Chivulete játékvezető nem adott büntetőt. A
kisszámú hazai kemény mag azonban a vereség ellenére megtapsolta a kolozsvári játékosokat, miközben
a gyorsan az öltözőbe vonuló Petrescut figyelemre
sem méltatták.
A második elődöntőben az Universitatea Craiova és
a FC Viitorul találkozott csütörtökön este, a tengerparti gárda meglepetésre 2-1-re győzött.
A visszavágókat három hét múlva rendezik.

Szászrégen simán nyerte a 3. liga megyei rangadóját

Már az első percben hátrányba
került a Marosvásárhelyi MSE a
Szászrégeni Avântul elleni találkozón a labdarúgó 3. liga V. csoportjának 21. fordulójában, és
gyakorlatilag innen már el volt
dőlve a mérkőzés. A folytatásban a
nyárádszeredai pályán házigazdáknak számító marosvásárhelyiek
csak ritkán tudták megközelíteni
veszélyesen Bucin kapuját, míg a
szászrégeniek a házigazda védelem
minden megingását azonnal kihasználták.
Az MSE végezhette el a kezdőrúgást a mérkőzésen, de az Avântul
első támadása gólt ért. A jobb oldalról érkező beadást a tizenhatos közepén egyedül hagyott Murar
fejelhette kapura. Noha nem volt
sem erős, sem jól helyezett a labda,
Molnár nem tudott hárítani (0-1). A
folytatásban az idegesen játszó
MSE-nek semmi nem jött össze,
míg az Avântul – miután újabb lehetősége maradt ki a 8. percben,
amikor Bujor fejelt nagyon kevéssel mellé – a 32. percben egy ajándékból növelte az előnyét. Aldea
nyúlt bele úgy egy labdába, hogy az
az üresen álló Bujor elé pattant, aki
Molnár alatt a hálóba lőtt (0-2). A
38. percben szépíthetett volna az
MSE, de Sánta látványos mozdulattal, félollóból meglőtt labdája a
felső lécen csattant. Szünetig még
feljegyezhettünk egy Bugnar-lövést, amelyet az MSE kapusa a levegőben úszva fogott meg, majd
néhány perces hazai rohamot. Moldován Tamást az ötös sarkánál
blokkolták, majd a 45. percben egy
17 méterről, középről megadott szabadrúgást Sánta csavart fölé.

Szünet után azonban már szinte
kizárólag a marosvásárhelyi kapu
előtt adódtak lehetőségek, ezekből
pedig három gól született. A 47.
percben Bujor kapáslövését még
fogta Molnár, az 50. percben azonban már nem tudott hárítani, amikor a lendületből érkező Chirilă az
ötösről laposan belebikázott a balról érkező beadásba (0-3). Egy
perc alig telt el, és már 0-4-et
jegyezhettünk: ugyanaz a Chirilă
ugrott ki a leshatárról, kicselezte
Molnárt, majd a visszaérő védőket
is, és az üres kapuba gurított. A 61.
percben rossz ütemben kimozduló
Molnár Laczkó ellen szabálytalankodott messzire a kapujától, és
piros lapot kapott. A kapuba
helyére beálló Rigmányi (aki
Török Dávid helyett lépett pályára) két perccel később jól avatkozott be Bujor lehetőségénél. A
67. percben adódott az MSE
egyetlen helyzete a második félidőben. Ruja ívelt be jobb oldalról,
Velichea fejjel nem találta el jól,
de a labda, a földről megpattanva,
magas ívben a felső kapufára hullott. A 72. percben kettős hát-

rányba került az MSE, miután Potor szabálytalanságát
követően
Mihály
törlesztett. Előbbi sárga,
utóbbi piros lapot kapott.
Ilyen helyzetben szinte logikusan jött egy újabb
szászrégeni gól: a kapufától
visszapattanó labda Moldovan elé került, aki a bal sarokba helyezte (0-5). A
teljesen szétesett MSE-védelem még adott két ajándékot Balázs Szabolcs és
Bucur révén Potornak és
Bujornak, ám a lehetőségeket az utóbbiak nem használták ki.
Az újabb vereség azt jelenti, hogy az MSE hét
meccsből hetet veszített a
tavaszi idényben, rúgott
egy gólt és kapott 29-et, jelenleg pedig 7 pontra van
lemaradva a biztos bennmaradást jelentő 12. helytől.
A
Szászrégeni
Avântulnak 33 pontja van,
a magabiztos középmezőny
tagja.
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eredményjelző
* 1. liga, alsóházi rájátszás, 4. forduló: bukaresti dinamo – Concordia
Chiajna 3-2, dunărea Călăraşi – FC voluntari 1-1, nagyszebeni Hermannstadt – Jászvásári Csm politehnica 0-1. Az állás: 1. dinamo 25
pont/4 mérkőzés, 2. medgyes 25/3, 3. Jászvásár 23/4, 4. voluntari 21/4, 5.
botoşani 19/3, 6. nagyszeben 17/4, 7. Călăraşi 16/4, 8. Chiajna 11/4.
* 2. liga, 27. forduló: Aradi uTA – sportul snagov 3-1; 28. forduló:
Chindia Târgovişte – dacia unirea brăila 3-0, nagyváradi Luceafărul –
FC Argeş piteşti 1-2, energeticianul Şirineasa – konstancai ssC Farul 01, bukaresti metaloglobus – Temesvári Ripensia 1-1, Zsilvásárhelyi pandurii – Temesvári ACs poli 1-1, Cs baloteşti – Aradi uTA 1-3, Temesvári
Asu politehnica – bukaresti daco-Getica 1-1, kolozsvári universitatea –
Cs mioveni 1-2. Az élcsoport: 1. Academica Clinceni 61 pont/27 mérkőzés,
2. Chindia Târgovişte 60/28, 3. sportul snagov 59/27.
* 3. liga, i. csoport, 21. forduló: FC botoşani ii – Galaci suporter Club
Oţelul 3-3, Foresta suceava – kézdivásárhelyi kse 1-1, Csm Focşani –
bodzavásári metalul 3-0, Şomuz Fălticeni – sporting Lieşti 0-5, Radóci
bucovina – Ştiinţa miroslava 2-0, bodzavásári sCm Gloria – Csm paşcani 2-1, karácsonkői ACsm Ceahlăul – sănătatea darabani 3-0. Az állás:
1. bodzavásári Gloria 56 pont, 2. Galaci Oţelul 46, 3. Radóci bucovina 40,
…10. kézdivásárhelyi kse 20.
* 3. liga, v. csoport, 21. forduló: kolozsvári CFR ii – Csíkszeredai Fk
1-2, Radnóti sk – Lénárdfalvi Comunal 0-6, székelyudvarhelyi FC –
medgyesi Gaz metan ii 4-0, dési unirea – szászhermányi AFC 0-0, nagybányai minaur – Tasnádi unirea 4-0, besztercei Gloria – barcarozsnyói
Olimpic Cetate 0-1, marosvásárhelyi mse – szászrégeni Avântul 0-5, Tordai sticla Arieşul – kolozsvári sănătatea 2-0.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, v. csoport, 21. forduló: marosvásárhelyi
mse – szászrégeni Avântul 0-5 (0-2)
nyárádszeredai pálya, 50 néző. vezette: Octavian Ciucanu
(brassó) – Cristian bumb (bácsi), ilie Alexandru (boksánbánya).
ellenőr: Filon vasile moldovan (Gyulafehérvár), Ştefan donciu
(sepsiszentgyörgy).
Gólszerzők: murar (1.), bujor (32.), Chirilă (50., 51.), moldovan
(76.).
sárga lapok: bucur (3.), petriş (35.), illetve potor (72.).
piros lapok: molnár (61.), mihály (74.).
mse: molnár – Aldea (51. balázs szabolcs), bucur, mihály,
Gherman (51. Török szabolcs), Török dávid (61. Rigmányi), moldován, petriş, sánta, velichea, deteşan (67. Ruja).
Avântul: bucin – bugnar, pop Fl., merdariu (55. bogăţan),
Laczkó (72. potor), Covaciu, Luca, murar (60. Horvath), Chirilă
(75. moldovan), Truţa, bujor.

A 3. liga v. csoportjának rangsora
1. Lénárdfalva 21
17
1
3
2. Csíkszereda 21
15
4
2
3. nagybánya 21
12
7
2
4. sănătatea
21
11
4
6
5. barcarozsnyó 21
11
4
6
6. CFR ii
21
10
6
5
7. Avântul
21
9
6
6
8. Torda
21
9
5
7
9. beszterce
21
7
5
9
10. Tasnád
21
6
6
9
11. dés
21
5
8
8
12. szászhermány21
5
7
9
13. székelyudv. 21
6
4
11
14. mse
21
4
3
14
15. Gaz metan ii 21
3
2
16
16. Radnót
21
2
0
19

66-18
55-14
39-14
30-19
25-20
42-29
30-23
28-26
25-29
33-40
29-30
25-28
25-34
18-56
20-47
16-79

52
49
43
37
37
36
33
32
26
24
23
22
22
15
11
6
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Vidi-Debrecen és Soroksár-Honvéd
a Magyar Kupa elődöntőjében

A Debrecen, a másodosztályú Soroksár, valamint
Nyolcvanmillió forint jár a döntő megnyeréséért
a MOL Vidi FC és a Budapest Honvéd jutott a négy
Nyolcvanmillió forint jár a labdarúgó Magyar
közé a labdarúgó Magyar Kupában, amelynek negyeddöntőjében múlt héten játszották le a visszavá- Kupa május 25-i döntőjének megnyeréséért. A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának híre alapján a
gókat.
Elsőként a Debrecen kvalifikált, miután a ne- csapatok fordulónként növekvő „prémiumért” játszagyeddöntő kedd esti visszavágóján 2-1-re győzött a nak. Ez a versenysorozat előrehaladtával győzelmenMezőkövesd otthonában. A DVSC március 12-én, ként 400 ezer forinttól egészen 3,2 millió forintig
hazai pályán 1-0-ra nyerte meg a párharc első mecs- emelkedik, ráadásként az MLSZ díjazza a továbbjucsét. Ezután meglepetésre a másodosztályú Soroksár tást is. A kupa győztese a 6-11. fordulóban elért összis továbbment, a negyeddöntő szerdai visszavágóján díjazásán felül további 80 millió forintot kap. A
ugyanis tizenegyespárbajt követően jobbnak bizo- Groupama Arénában megrendezendő finálé vesztese
nyult a Puskás Akadémiánál. A soroksári visszavágó az addig nyert díja kétszeresének megfelelő további
első félidejében a vendégek szereztek vezetést, a pénzjutalmat kap. A kupagyőztes indulhat az Európaliga első selejtezőkörében.
házigazdák a 82. percben egyenlítettek. Az 1-1-es
eredmény hosszabbítást jelentett, amelyben nem
született gól, így a továbbjutásról a tizenegyespárbaj
Eredményjelző
döntött, amelyet a Soroksár a hetedik párost köveLabdarúgó Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó:
tően 5-4-re nyert meg.
* MOL Vidi FC – Ferencváros 2-0 (0-0), továbbjutott:
Székesfehérváron a Vidi és a Ferencváros pár- a MOL Vidi FC, kettős győzelemmel, 4-1-es összesíharca a házigazdák 2-1-es előnyével indult, a ven- téssel
dégek számára nagyon kedvezőtlenül, hiszen már a * Budapest Honvéd – Budaörsi SC (NB II) 4-2 (3-0),
mérkőzés elején emberhátrányba kényszerültek – továbbjutott: a Honvéd, kettős győzelemmel, 6-3-as
Dibusz a tizenhatoson kívül a levegőben ütközött a összesítéssel
labdát felette fejjel megtoló Marko Scepoviccsal –, * Soroksár SC (NB II) – Puskás Akadémia 1-1 (0-1,
így a hazai vereség után még nehezebbé vált a fő- 1-1, 1-1), tizenegyesekkel: 5-4, továbbjutott: a Sorokvárosiak dolga. A végig parázs hangulatú összecsa- sár, 2-2-es összesítés után tizenegyesekkel
páson a vendégek tíz emberrel csak mezőnyben * Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC 1-2 (1-0),
továbbjutott: a Debrecen, kettős győzelemmel, 3-1-es
tudtak egyenrangú partnerei lenni a kapu előtt több összesítéssel
veszélyt jelentő fehérváriaknak, akik az 58. percben
Nikolov góljával összesítésben már
kettőre növelték az előnyüket. A hajrában kettős emberhátrányban játszottak
a vendégek – Lanzafame saját csapattársával, Haratinnal ütközött, utóbbi
nem tudta folytatni a játékot –, Milanov pedig a 82. percben egy kontra
végén beállította a végeredményt.
A másik szerda kora esti találkozón
a Budapest Honvéd nem sok esélyt
adott a másodosztályú Budaörsnek, és
a háromgólos N’Gog vezérletével magabiztosan nyerte meg a visszavágót is.
Az elődöntő sorsolását szerda este
rendezték, Székesfehérváron, ekkor eldőlt, hogy a MOL Vidi a Debrecennel,
a Budapest Honvéd pedig a másodosztályú Soroksárral találkozik. A elődöntő első mérkőzéseit április 16-án és
17-én, a visszavágókat egy héttel ké- A ferencvárosi Marcel Heister (j2), a székesfehérvári Juhász Roland (j3) és Pátkai Máté (j)
a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjében játszott MOL Vidi FC – Ferencvárosi TC viszsőbb játsszák. Az MK-döntőt május szavágó
mérkőzésen a székesfehérvári MOL Aréna Sóstó stadionban 2019. április 3-án.
25-én a Groupama Arénában rendezik.
MTI/Koszticsák Szilárd

Az UEFA elégedett
a Puskás Aréna építésével

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyolc részlegének vezetője látogatott Budapestre, hogy megtekintse a 2020-as kontinensviadal egyik helyszínéül szolgáló Puskás Aréna építését; a magyar
szövetség pénteki tájékoztatása szerint a küldöttség elégedett volt
a látottakkal.
„A program során az UEFA vezetői egyeztettek a főpolgármester-helyettessel Budapest feladatairól, elképzeléseiről, ellátogattak
a szurkolói falu helyszínére, a Hősök terére és a Futballfalunak otthont adó Olof Palme sétányra is, valamint megtekintették a jövőre
három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek otthont adó
Puskás Aréna építkezését is, ahol a létesítmény bejárása mellett a
stadion jövőbeni szolgáltatásairól is részletes tájékoztatást kaptak”
– olvasható az MLSZ honlapján.
A beszámoló szerint elégedettek voltak az UEFA-küldöttség tagjai, és minden kérdésükre választ kaptak budapesti tartózkodásuk
ideje alatt, így megítélésük alapján „a terveknek megfelelően haladnak” a budapesti előkészületek.
A jövő évi Eb-t rendhagyó módon 12 ország egy-egy városában
rendezik. Az egyik helyszín a 67 ezer férőhelyes Puskás Aréna lesz,
amelyet a tervek szerint az idén november 25-ig átadnak. Amennyiben a magyar válogatott is kivívja részvételét, akkor legalább két
találkozóját hazai pályán játszhatja a csoportkörben.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke beszél az épülő Puskás
Aréna helyszínbejárásán 2019. április 2-án. Az eseményen Fürjes Balázs, Budapestért
és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár, kormánybiztos elmondta, hogy ütemszerűen és költségemelkedés nélkül halad a jelenleg már szerkezetkész Puskás Aréna
építése, amelynek a magyar labdarúgás napjára, azaz november 25-ére kell üzemkésznek lennie.
MTI/Illyés Tibor

Marko Scepovic arccsontja
több helyen eltört, hosszabb
kényszerpihenőre számíthat

Scepovic arccal a földön, Dibusz szabadkozik, hogy nem ezt akarta, Kassai Viktor pedig helyére
teszi a piros lapot, amelyet pillanatokkal korábban mutatott fel a Ferencváros kapusának.
Fotó: MNO

Hosszabb kényszerpihenő vár
Marko Scepovicra, a MOL Vidi FC
labdarúgójára, akinek több helyen
eltört az arccsontja a Ferencváros
elleni, szerdai Magyar Kupa-mérkőzésen.
Kovács Tibor, a fehérváriak csapatorvosa a klub honlapjának elmondta: Scepovicnak közvetlenül
az eset után és később sem voltak
komolyabb tünetei, az esti CT-vizsgálat során azonban több törést is
diagnosztizáltak. „Járomívtörés,
valamint többszörös felső állkapocscsonttörés és alsó állkapocscsonttörés. Ennek megfelelően
külsérelmi nyomai is vannak az ellene elkövetett szabálytalanságnak,
mint például vérömleny és duzzadás” – mondta az orvos. Hozzátette:
a
játékosra
további
vizsgálatok várnak, amelyeket specialista végez el. „Az sincs kizárva,
hogy a napokban meg kell operálni. Jelenleg nagyon úgy tűnik,
hogy ebben a szezonban már nem
fog tudni pályára lépni csatárunk”
– tette hozzá.
A találkozó 7. percében Dibusz
Dénes a tizenhatoson kívül a levegőben ütközött a labdát elfejelő

Scepoviccsal, a megmozdulásért a
fővárosiak kapusát kiállították. A
hazai támadó a történtek után még
21 percet a pályán töltött, majd lecserélték. A Vidi az MK-negyeddöntő hazai visszavágóján 2-0-ra
legyőzte a Ferencvárost, így kettős
győzelemmel jutott az elődöntőbe,
ahol majd a Debrecennel találkozik.
Három kupamérkőzésre
tiltották el Dibusz Dénest
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága
csütörtökön három Magyar
Kupa-mérkőzésre eltiltotta Dibusz Dénest, a Ferencváros kapusát, aki szerdán súlyos
sérülést okozott Marko Scepovicnak. Az MLSZ honlapján
közzétett határozat szerint a fővárosiak játékosa a MOL Vidi
FC elleni negyeddöntő visszavágóján „a labda megszerzéséért
folytatott küzdelemben testtel és
fejjel nekiugrott nyilvánvaló
gólhelyzetben lévő ellenfelének,
aki az ütközésnél súlyos sérülést
szenvedett”.

Győzött, és harmadik maradt az Újpest

A házigazda Újpest a hajrában fordítva 2-1-re nyert a
Mezőkövesd ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában, szombaton, és ezzel megőrizte harmadik helyét a tabellán. A fővárosi lila-fehérek sorozatban
harmadik sikerüket aratták az NB I-ben, míg a vendég
kövesdiek egymás után harmadszor kaptak ki idegenben.
Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a mezőnyben, a vendégek azonban veszélyesebbek voltak a kapura. Az Újpest csupán egyszer, míg a kövesdiek hatszor
próbálkoztak gólszerzéssel, s utóbbiak a félidő derekán
meg is szerezték a vezetést Drazic révén.
A szünetben Nebojsa Vignjevic, a fővárosiak edzője
kettős cserével próbált frissíteni csapatán, ez pedig megtette a hatását: a második játékrészben átvette a kezdeményezést az Újpest, a Mezőkövesd jobbára a
védekezésre és az eredmény őrzésére rendezkedett be. A
vendégek ellenállását aztán olyannyira jól sikerült megtörniük a hazaiaknak, hogy a hajrában két perc alatt két
gólt szereztek, és ezzel meg is nyerték a mérkőzést. Traoré, a hazaiak dél-afrikai csatára egymás után a harmadik
mérkőzésen lőtt gólt 11-esből, majd Zsótér beállította a
végeredményt.
Folytatta jó sorozatát, idegenben nyert a Haladás
A listavezető Ferencváros hazai pályán a Paksot,
míg a címvédő és második MOL Vidi FC vendégként
a Budapest Honvédot győzte le a labdarúgó OTP
Bank Liga 27. fordulójában, és ezzel megmaradt a két
csapat közötti nyolcpontos különbség a tabellán.
A negyedik Debrecen szintén nyert, mégpedig 3-1re, hazai pályán, az MTK ellen. A kiesés elkerüléséért
küzdő, sereghajtó Haladás az egy hellyel előtte álló
Diósgyőr otthonában győzött 1-0-ra, hátránya viszont
még mindig öt pont a DVTK-val, és hat a már bentmaradást érő helyen álló Kisvárdával szemben.
Az OTP Bank Liga 27. fordulójának eredményei:
Puskás Akadémia FC – Kisvárda Master Good 0-4,
Ferencváros – Paksi FC 3-0, Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry FC 2-1, Diósgyőri VTK – Szombathelyi
Haladás 0-1, Debreceni VSC – MTK Budapest 3-1,
Budapest Honvéd – MOL Vidi FC 0-1.

Lacina Traoré, az Újpest játékosa (b) és a mezőkövesdi Szalai Attila a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában játszott Újpest FC – Mezőkövesd
Zsóry FC mérkőzésen a budapesti Szusza Ferenc Stadionban 2019. április 6-án.
MTI/Czagány Balázs

1. Ferencváros
2. Vidi
3. Újpest
4. Debrecen
5. Honvéd
6. Mezőkövesd
7. MTK
8. Paks
9. Puskás Akad.
10. Kisvárda
11. Diósgyőr
12. Sz.-i Haladás

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Ranglista
19
16
12
12
11
9
10
7
9
7
7
6

4
5
10
7
6
8
4
10
3
7
6
4

4
6
5
8
10
10
13
10
15
13
14
17

59-19
43-26
35-19
34-30
32-28
38-35
39-44
29-40
30-41
28-42
25-48
25-45

61
53
46
43
39
35
34
31
30
28
27
22
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Brazil jiu-jitsu-bajnokok
a Marosvásárhelyi TVR-ben

ma 17.10 órától a marosvásárhelyi TvR sípszó után című műsorának meghívottja három marosvásárhelyi brazil jiu-jitsu-bajnok. mándoki istván, illetve a körmöczki testvérek, istván és
János arany-, ezüst- és bronzérmekkel tértek haza a bukarestben
szervezett európa-bajnokságról. A székelyföldön új sportágnak
számító brazil jiu-jitsuról szucher ervin faggatja a három ebszereplőt.

Bukarestben nyertek
a Rapid ellen

Bálint Zsombor

Bár az alapszakasz végső sorrendjét már nem befolyásolhatta, az
idei bajnokság legjobb eredményét
érte el a Marosvásárhelyi CSM férfivízilabda-csapata, amely a rangsorban fölötte álló Bukaresti Rapid
otthonában tudott nyerni az utolsó
kettős forduló második mérkőzésén.
Nem sikerült az első meccs a
Rapid ellen a bukaresti Floreasca
uszodában, noha azzal a céllal utazott Bukarestbe a CSM, hogy megszorongassa a fővárosiakat, akik
csak nagyon nehezen győztek kétszer Marosvásárhelyen, az egyik
találkozón az utolsó másodpercben
dobott góllal. Ezen a találkozón
már az első negyedben elhúztak a
bordó-fehérek, és csak az utolsó
negyedben engedték a marosvásárhelyieknek, hogy némileg faragjanak a hátrányból.
Egészen másként alakult a második találkozó. A CSM nem
hagyta lerázni magát, mi több, a

Fotó: Nagy Tibor

nagyszünetig kétgólos előnyre tett
szert. Ebből a harmadik negyedben egyet lefaragtak a fővárosiak,
hogy aztán az utolsó nyolc percben valóságos tűzijátékot produkáljanak a csapatok a két kapunál.
Sorra estek a gólok, de eggyel
több a bukaresti kapuba. Kiemelkedőt nyújtott a CSM színeiben
Iudean és Raul Bindea, 5, illetve 4
találattal.
Az alapszakasz végén a marosvásárhelyi vízilabdázók a 6. helyen
végeztek, ami, tekintve, hogy
újoncként az volt a cél a bajnoki
rajtnál, hogy ne utolsók legyenek,
igencsak tiszteletre méltó eredmény. Igaz, még nincs vége, hisz
most jön az ötcsapatos alsóházi rájátszás, ahol még egy-egy kört játszanak, és törlik az alapszakasz
eredményeit. Az eredeti kiírás szerint az első tornát két hét múlva
kellett volna rendezni, a marosvásárhelyi klub közleménye szerint
azonban ez jövő héten lesz, Nagyváradon. A sportági szövetség hivatalosan még semmit nem közölt
ezzel kapcsolatban.

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-szuperliga, 18. forduló: bukaresti Rapid – marosvásárhelyi Csm 12-7 (4-1, 2-1, 4-2, 2-3) és 11-13 (3-3, 1-3, 3-2,
4-5)
bukarest, Floreasca-uszoda. vezette: manuel manea (bukarest),
Radu matache (bukarest).
Rapid: sganţă, nagy – Giuclea (0/1), enescu (1/1), Gorea (0/0),
Rath (3/2), i. vlad (0/-), Florea (-/0), dumitru (1/1), v. vlad (0/0),
Rujan (0/1), pandelea (5/5), stan (0/0), Gavriş (1/0), bordea (0/-),
Creiniceanu (-/0), Ghiţă (1/0).
Csm: dochian, elizarov – bindea paul (0/0), dincă (0/-), bindea
Raul (-/4), Filimon (0/0), buda (1/1), magyary előd (0/-), militaru
(-/0), itul (1/0), Cristian Róbert (0/0), stoian (0/1), Chiriacov (1/2),
iudean (2/5), Jiganea (1/0), magyari dávid (0/0), domracev (1/0).

eredményjelző
A férfivízilabda-szuperliga 18. fordulójának mérkőzései: nagyváradi Crişul – kolozsvári poli 9-9, második meccs lapzárta után,
brassói Corona sportul studenţesc – nagyváradi Csm digi 4-5 és
13-11, bukaresti Rapid – marosvásárhelyi Csm 12-7 és 11-13,
Aradi AmeFA – bukaresti steaua 4-23 és 4-21. A bukaresti dinamo állt.
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Visszavágtak a máramarosszigeti vereségért

Bálint Zsombor

Visszavágott a váratlan máramarosszigeti vereségért a Marosvásárhelyi CSM férfikosárlabdacsapata a középszakasz utolsó fordulójában. A Kék csoportot fölényesen nyerő megyeszékhelyiek a
rájátszás első körében Konstancára
utaznak.
Nem volt egyszerű meccse a
marosvásárhelyi csapatnak Máramarosszigettel. Egyrészt hiányzott
a rotációból az előző mérkőzésen
térdkeresztszalag-szakadást szenvedett Steff Norbert, aki csak az
ősszel térhet vissza a pályára, másrészt a vendégek két amerikai légiósa a hátára vette a csapatot, és
végig megpróbálta tartani az iramot a marosvásárhelyiekkel. Ez
pedig többnyire sikerült is, hiszen
a második negyedben többször átvették a vezetést, csak a szünet
után épített ki a CSM többpontos
különbséget, amit aztán meg is tudott tartani. Ha palánk alatt a vendégek állták a sarat, sőt, jobb
hatásfokkal szerezték Edwards és
Thomas révén a pontokat, döntő
fontosságúaknak
bizonyultak
Borşa és Engi-Rosenfeld triplái.
Emlékezhetünk még, hogy éppen
a távoli dobások rossz hatásfoka
volt a Máramarosszigeten elszenvedett vereség egyik fő oka.
A találkozó eredménye már nem
befolyásolta a Kék csoport végső
állását, a CSM nem kevesebb, mint
nyolcpontos, szakadéknyi előnnyel
végzett az élen, bizonyítva, hogy
tulajdonképpen nem ebben az értékcsoportban van a helye. Hogy
pontosan hányadik helyen végez
az összesítésben, az a rájátszás
után derül ki. A 9-16. helyek rájátszása első körében a Konstancai
Athletic lesz a CSM ellenfele,
amely az utolsó helyen zárta a
Sárga csoportot. Az utolsó fordulóban a tengerpartiak négy ponttal
legyőzték Medgyest, ám az előző
meccsen hattal kaptak ki Medgyesen, így mögöttük zártak. Ha Martinić még a csapatnál lenne, Steff
pedig játékképes, a CSM egyér-

Gligor Róbert László

telmű favorit lenne a párharcban,
de így is esélyesebbnek tűnik. Ha
túljutnak a konstancaiakon, akkor
valószínűleg éppen Martinić csapata, a CSO Voluntari a következő
ellenfél, amely nem botolhat el a
Zsilvásárhely elleni párharcban.
Az a Voluntari, amely az utolsó
másodpercben dobott félpályás kosárral maradt ki a felsőházból, ráadásul tehetetlenül nézte az
egészet, mert a Steaua – Dinamo
meccs
eredménye
befolyásolta a hármas pontegyenlőség sorrendjét. Voluntari-nak 12 pont fölötti vagy 3 pont alatti Steaua-siker,

vagy bármilyen arányú Dinamogyőzelem kellett volna a nyolc
közé jutáshoz. A meccs azonban
tízpontos Steaua-győzelemmel zárult úgy, hogy a Dinamo mezében
pályára lépő Willie Kemp, aki a
Maros KK játékosa is volt egykor,
dudaszóra dobott egy triplát a félpályáról...
Ami biztos: a helyosztók eredményétől függetlenül a következő
idényben a CSM a B értékcsoportban indulhat, ha megmarad a jelenlegi rendszer. Egy diszkriminatív
szabály miatt ennél többre idén
amúgy sem lett volna lehetősége.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda nemzeti Liga, középszakasz, kék csoport, 10.
forduló: marosvásárhelyi Csm – maramarosszigeti Csm 97:85
(24-21, 25-26, 25-19, 23-19)
marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. vezette: vlad Antonio sandu (nagyszeben), Tudor Crişan (kolozsvár), böjte László
(Csíkszereda). ellenőr: marius vlaicu (Zsilvásárhely).
Csm: engi-Rosenfeld 25 pont (5), borşa 21 (3), sánta 19, kalve
11, Şolopa 9 (1), kilyén 8 (2), bölöni 4, Şteţca, szilveszter.
máramarossziget: edwards jr. 31, Thomas 25 (2), Ţibârnă 13
(1), Chiţu 6 (2), dohi 4, Albu 2, simionca 2, Gavallér 2, vaida, Ardelean, iuga.
eredményjelző
A férfikosárlabda nemzeti Liga középszakaszának 10. fordulójában a következő eredmények születtek:
* piros csoport, 9. forduló: Craiovai sCmu-nagyszebeni Csu
59-75, Temesvári sCm – piteşti-i bCmu FC Argeş 100-84; 10. forduló: sCm u Craiova – Temesvári sCm 88:83, bCm u FC Argeş
piteşti – nagyváradi Csm 90:81.
* sárga csoport, 10. forduló: bukaresti steaua – bukaresti dinamo 85:75, CsO voluntari – Galaci phoenix 69:66, konstancai
Athletic – medgyesi Csm 78:74.
* kék csoport, 10. forduló: marosvásárhelyi Csm – máramarosszigeti Csm 97:85, Csm Focşani – Csíkszeredai vskC 75:73,
bukaresti Rapid – Zsilvásárhelyi ACs 83:75.
* Zöld csoport, 4. és 9. forduló: bukaresti Aurel vlaicu Főgimnázium – kolozsvári u 63:70, bukaresti Agronomia – kolozsvári
u 84:80.

A rájátszás párosításai
* az 1-8. helyért: nagyszebeni Csu – bukaresti dinamo, kolozsvári u-bT – bukaresti steaua, nagyváradi Csm – bCm u FC
Argeş piteşti, sCm u Craiova – Temesvári sCm
* a 9-16. helyért: CsO voluntari – Zsilvásárhelyi ACs, Galaci
phoenix – Csm Focşani, medgyesi Csm – máramarossszigeti
Csm, konstancai Athletic – marosvásárhelyi Csm.
* a 17-21. helyért csoport együttesei: Csíkszeredai vskC, bukaresti Rapid, bukaresti Agronomia, kolozsvári u, bukaresti
Aurel vlaicu Főgimnázium.

Tízéves a TEPSI-kupa

Tizedszer rendezték meg Nyárádszeredában a református lelkészek
évenkénti
kispályás
teremfocitornáját a TEPSI-kupáért.
A tíz év alatt a Marosi Egyházmegye csapata nyerte el legtöbbször a
vándorkupát, idén viszont csak a
harmadik helyre futotta.
Tíz évvel ezelőtt, egy álmatlan
éjszakán tervezett az erdélyi református lelkészek számára kispályás
labdarúgó-bajnokságot – vallotta
be visszatekintőjében Nagy Gábor
gógánváraljai lelkész, aki Székely
Szabolcs kolozsvári lelkésszel
szervezte a tizedik tornát is. A kezdeményezés neve (TEPSI) a Testileg
Eltunyult
Papok
Sportimitációját takarja, azaz csak
utánozzák a focit a lelkészek, de
annál nagyobb szeretettel teszik.
Azért is választották Nyárádszeredát helyszínül, mert Székely Szabolcs idevaló, másrészt itt a
szállás, templom, játéktér, étterem
közel van egymáshoz, de Erdély
különböző pontjairól is nagyjából
egyforma távolságra van. Másrészt
az sem mindegy, hogy egy kisvárosi gyülekezetben vagy egy nagyváros forgatagában rendezik –
vélik, és meg is kaptak minden támogatást a helyi gyülekezet és nőszövetség részéről.

Az első tornán volt a legtöbb lelkész, mintegy száztíz, aztán száz
alá csökkent a szám, a „mélypont”
65 személyt jelentett, de a tíz év átlaga 80 körüli résztvevő évente. Ez
nem kis szám, az egyházkerületi
lelkészértekezleteket kivéve sehol
nem gyűlt össze ennyi lelkész.
Ami külön hangulatot ad a tornának, hogy itt nem nyakkendős-palástos személyek találkoznak,
hanem rövidnadrágosak, este
pedig lehet anekdotázni, nótázni,
nagyokat beszélgetni, ami a sport
mellett legalább annyira fontos,
mint az, hogy ki nyeri el a trófeát.
Idén 76 személy érkezett, de
már évek óta nemcsak erdélyiek,
hanem a szomszédos Királyhágómelléki egyházkerületből is jönnek,
és két egyházmegye lelkészei érkeznek Magyarországról is, a szatmári és a nyírségi, sőt egy
kápátaljai lelkész is, aki – ha fogadnák – jövőben a saját térségéből
hozna lelkészcsapatot – mondták el
a szervezők a Népújságnak. Ahol
nem gyűlt össze a kellő számú játékos, ott több egyházmegye lelkészei társultak, így nyolc csapat állt
rajthoz: a legtöbbször a sosem
nyerő udvarhelyi és a legtöbbször
győztes marosi csapatok álltak a
kezdőkörhöz, most a maros-mezőségi papok a kalotaszegiekkel és a
tordaiakkal társultak, a küküllőiek
a désiekkel, az enyediek a hunya-

diakkal, a bihariak a szilágyságiakkal, a magyarországiak pedig két
külön csapatot alkottak. A tizedik,
jubileumi tornán a küküllői és dési
egyházmegyék közös csapata
nyerte el a vándorkupát, a bihari és
szilágysági csapat a második, a marosi a harmadik helyen végzett. A
legjobb kapusnak és legidősebb játékosnak járó díjat egyaránt Kányádi
György nagygalambfalvi lelkész vehette át, a legjobb játékos Nagy
Gábor gógánváraljai lelkipásztor
lett, az év feldfedezettje Rátoni Botond kisgalambfalvi lelkész, míg a
gólkirályi címen Éles Ferenc melegföldvári és Luca István sarmaságbányatelepi lelkész osztozott.
Ami a jövőt illeti, a szervezők elmondták: nem hitték, hogy az egyszeri
tornának
indult
összeruccanás egyszer majd tízéves múltra tekint vissza, de ha már
itt tartanak, szívesen fogadnának
még több fiatalt, akik lassan átvennék a szervezőktől a stafétát. Szó
esett már arról is, hogy a TEPSI
helyett folytassák a Kárpát-medencei lelkészkupa szervezését, és az
is, hogy nyissanak más felekezetek
irányába is. Egyelőre még nem
változtatnak: bár már nemcsak erdélyieket fogadnak, de amíg lesz
elegendő csapat, addig megmarad
TEPSI-nek és református lelkészek
tornájának – szögezte le Székely
Szabolcs és Nagy Gábor.
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Tarló- és lakástüzek

Hét nap – három áldozat

cában egy lángoló házban. Ezenkívül a hét folyamán másik két személy vesztette életét a növényi
maradványok elégetése során elterjedt lángokban, ezért a tűzoltóság
ismételten figyelmeztet a magángazdaságokban keletkezett tüzek
okaira és a megelőzés fontosságára.
Április 7-én, vasárnap a marosvásárhelyi Rozmaring utca 36.
szám alá riasztották a tűzoltókat,
ahol egy 150 négyzetméteres ház
égett le, a tűz oka egyelőre ismeretA gyorsan terjedő lángok között
len.
Szer Pálosy Piroska
egy 67 éves nő életét vesztette, két
Vasárnap a déli órákban egy nő személyt pánikrohammal szállítotholttestét találták a Rozmaring ut- tak a sürgősségi ügyeletre.

Az utóbbi napokban a Maros
Megyei Horea Vészhelyzeti
Felügyelőségnek a közúti baleseteken kívüli beavatkozások mellett zsúfolt életmentő
programja volt, nagyrészt a
tűzesetek miatt. A megyében
az utóbbi napokban három nő
vált a lángok martalékává.
Péntektől vasárnapig számtalan esetben kellett beavatkozzanak a tűzoltók az
emberi mulasztás okozta
tüzek oltásánál.

A Rozmaring utcai ház maradványai

utcában kellett egy kigyulladt lakóépületet eloltsanak a tűzoltók.
Vasárnap délelőtt újabb tarlóégetéshez riasztották a szászrégeni tűzoltóalakulatot a Simion Barnuţiu
utcába.
Saját kertjükben lelték halálukat
Április elsején Dicsőszentmártonban, a Medgyesi úton, a saját
gazdaságában száraz növényzetet
égetve lelte halálát egy nő.
Négy napra rá, április 5-én 13.27
órakor a libánfalvi SMURD rohammentő szolgálatot riasztották Erdődubistéra, ahol egy elszenesedett
női holttestet találtak a növényzet
égetésének helyszínén. Április 5-én
13 órakor a 112-es sürgősségi hívószámon Hodák községből értesítették a petelei rendőrőrs munkatársait
arról, hogy Erdődubistén egy ingatlan kertjében egy földön fekvő személy van. A helyszínre érkezve a
Maros Megyei Vészhelyzeti Felügyelőség munkatársai és a rendőrség egy 88 éves asszony
elszenesedett holttestét azonosítot-

ták. A helyszíneléskor arra a következtetésre jutottak, hogy az asszony
növényi maradványokat égetett az
udvarában, és az elterjedő lángok
okozták a halálát. A rendőrség folytatja a vizsgálatot a halál körülményeinek pontos feltárása érdekében
– tájékoztatott a rendőrség szóvivője.
Április 4-én Sármáson (bal oldali fotó) egy szénatároló oltásához
riasztották a helyi tűzoltóegységet.
Április 5-én Szénaverősre istálló
oltásához hívták a balavásári önkéntes tűzoltóalakulatot. Szombaton Marosvásárhelyen, a Segesvári
úton az erdő szélén égő fákat és
száraz ágakat oltották el, megakadályozva a tűz átterjedését az erdőre.
A Horea Vészhelyzeti Felügyelőség ismételten figyelmeztet a száraz
növényzet égetése miatt bekövetkező tűzesetek elterjedésére, a szél
hordta parázs miatt gazdasági épületek, faépítmények, tetőszerkezetek gyulladtak meg.

tarlótűzhöz. Amit dicséretesnek
tart a parancsnok, az az, hogy
már nem csak a 112-es számon
értesíti őket a diszpécserszolgá-

lat, hanem a lakosság is egyre
többször hívja őket a szolgálati
számukon, ha valahol tüzet észlel.
Ez azt jelenti, hogy az emberek
odafigyelnek a környezetükre, és

ha időben jelzik a tűzoltóknak,
azok megakadályozhatják, hogy
katasztrófába torkolljon az eset.
„Örülünk, hogy megbíznak bennünk, és hívnak” – tette hozzá a
parancsnok.

A gyors beavatkozás megelőzi a katasztrófát

Eredményesnek tartják márciusi munkájukat a nyárádszeredai önkéntes tűzoltók:
lakás- és tartlótűz eloltásához, kidőlt fák eltávolításához
riasztották őket. Mindezekről
Kacsó István parancsnok számolt be, de hasznos tudnivalókat
is
megosztott
olvasóinkkal.

Gligor Róbert László

Két lakástűzhöz kellett kiszállniuk múlt hónapban a szeredai tűzoltóknak: Seprődben egy kályha
mellé felhalmozott tűzifa kapott
lángra, és a konyhabútor károsult,
Székelysárdon pedig egy rosszul
szigetelt füstkivezető miatt gyulladt
meg és ment tönkre néhány négyzetméteren a tetőszerkezet. Mindkét
esetben időben érkeztek, és sikerült
megfékezniük a lángokat.
A viharos időszakban háromszor
risztotta őket kidőlt fákhoz az áramszolgáltató, ilyenkor a helyszínt kellett biztosítani, és a fát leemelni a
vezetékekről. Nagyon fontos, hogy
gyorsan lépjenek, hiszen amíg meg
nem oldják az esetet, a lakosság
áram nélkül van, így nemcsak a
szolgáltatónak, hanem az embereknek is segítenek.
Márciusban kevés csapadék
hullt, és az idő szeles volt, így megnőtt a tarlótüzek száma. Sok gazda

számára olcsóbb, ha a területét tűzzel tisztítja meg a száraz növényzettől. Ez nem is lenne gond, de
sokszor hagyják a tüzet felügyelet
nélkül, így mások földjét is leperzselik, esetleg kárt okoznak az illetőnek, és nem egy esetben
gazdasági épületeket, lakást közelít
meg a tűz. Még ha felügyelik is a
tüzet, meg kell választani a megfelelő időpontot, semmiképp sem
szabad szeles időben végezni,
mert gyorsan bekövetkezhet a katasztrófa.
Ha a risztott tűzoltók a helyszínen találják a tűzgyújtót, büntetést
róhatnak ki, ha az illető nem kért az
önkormányzattól égetési engedélyt;
az új törvénymódosítás szerint
2000-5000 lej közötti bírság róható
ki. Az engedély megadásához a tűzoltóknak előzetesen meg kell vizsgálniuk a helyszínt, hogy a tűz
veszélyeztethet-e épületeket, ha
pedig egy hektárnál nagyobb területről van szó, azt a gazdának kötelezően körül kell szántania. Ha a
tulajdonos kéri, szívesen a helyszínre megy néhány tűzoltó is, és
akár segítenek is az égetésben egy
ellentűzzel. Fontos, hogy az égetést
sose végezze valaki egyedül. Viszont ha égetési tilalom lép érvénybe,
az
engedélykérést
szigorúan elutasítják.
Márciusban tíz esetben riasztották a szeredai önkénteseket

Fotó: ISU

Április 6-án, szombaton a Hídvég utcába egy gazdasági épület oltásához
riasztották
a
marosvásárhelyi tűzoltókat. A tűzben két sertés pusztult el, 20 tyúkot,
két nyulat és egy sertést sikerült kimenteni a lángok közül. Ezzel egy
időben a sármási egység a Beszterce megyei Milaş településen egy
gazdasági épületben keletkezett tűz
oltásánál segédkezett.
Szombaton Maroskeresztúron
egy felborult traktor alá szorult személy, a jármű vezetőjének élettelen
testét szabadították ki a nehézgép
alól a katasztrófavédelmisek.
Ugyancsak szombaton érkezett
riasztás a Hunyadi/Hunedoarei utca
13. szám alól egy negyedik emeleti
garzonlakásban keletkezett tűz oltásához. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés, a helyiség bútorzata
égett el. A tüzet sikerült időben
megfékezni, nem terjedt át a szomszédos lakásokra, a tömbház lakóit
nem kellett távozásra felkérni.
Ugyancsak szombaton este a Gát

Múlt hónapban tíz esetben riasztották tarlótűzhöz a szeredai önkénteseket

Fotó: Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltó-egyesület
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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 bizonyos
problémák miatt április 9-étől a kövesdombi jegyiroda bezár. ezért felhívjuk az érdekeltek figyelmét,
hogy bérletért forduljanak a többi jegyirodához: mihai eminescu ifjúsági Ház, a kombinátnál levő
diszpécserszolgálat, a Tudor negyei Fortunánál, az 1918. december 1. út 92. szám alatt (az európa
panzióval szemben), a béga utca 2. szám alatti székhelyen.
A bérleteket április 30-ig lehet kiváltani, ezért felkérünk minden érdekeltet, hogy mielőbb jelentkezzen érte, a hó végi és a húsvéti ünnepek miatti zsúfoltság elkerülése érdekében.
megértésüket köszönjük.
Az igazgatótanács

szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALkALmAZOk ELADÓNŐT RUHÁSÜZLETBE. További információ a 0741-365-957-es telefonszámon. (2/2151-I)

A TimkO pÉksÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej)
és 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT (gradul 3), SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63436-I)

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 0372-759-230-as telefonszámon. (63445-I)

ALkALmAZunk sZiTAnYOmAT-kÉsZÍTőT. Az állás leírása: feldolgozza a vizuális információkat
számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése; a
nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése szállításra;
információs támogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése. Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a szakmában
fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára:
https://www.renania.ro/cariere/, vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63445-I)

„Elvesztettem azt, akit annyira szerettem,
jókedvem, nyugalmam vele elvesztettem.
Üres már a lakás, nincs kit hazavárjak,
ezért nem jön éjjel szememre álom.
Majd, ha elindulok, napjaim betelvén,
karjaid kitárva várj az út végén.”
„Tudom, hogy búcsú nélkül oly messzire
mentem,
tudom, hogy megsiratsz nagyon gyakran
engem.
Nyugodj bele, most már nincs mit tenni,
ahol én vagyok, onnan nem lehet hazajönni.
Szerettem volna még veled lenni,
de a halál legyőzött, el kellett menni.”
Könnyes az út, mely a sírodhoz vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed felett. Két kezed munkáját mindenhol látom, áldott,
szép emléked, míg élek, szívembe zárom.
A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni az érted hulló
könnyeket. Könnyes szemmel tekintek az égre, kérem a Jóistent, hogy nyugtasson békében.
Megtört, fájó szívvel emlékezem április 8-án, halálának tizenegyedik évfordulóján férjemre, NADRÁG LÁSZLÓ volt mozdonyvezetőre.
Emlékét megőrzi szerető felesége, Juci. (8/2082)

A hirdetési rovatban
megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

A TORdAi CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21168)

A kOvÁCs pÉksÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0744-403-114.
(21175)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, április 8-ára, amikor drága édesanyánk, a folyfalvi
KESZEG VILMA hét éve eltávozott közülünk. Emlékét örökre
megőrizzük. Három gyermeke
családjukkal együtt. Nyugodjon
békében! (3/2133)

ADÁSVÉTEL

A TORdAi vÁGÓHÍd alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (21168)

TÁpGYÁRTÁssAL, vALAminT sZÁRnYAsTenYÉsZTÉsseL FOGLALkOZÓ CÉG munkatársakat keres: RAKODÓMUNKÁST, ZSÁKOLÓT és BAROMFIGONDOZÓT. Tel. 0725-578-030.
E-mail-cím: anfeed@anfeed.ro (sz.-I)

LAKÁST vásárolok a Budai negyed-

ben. Tel. 0749-106-870. (1/2150-I)

A kOvÁCs pÉksÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0741-215-738. (21175)

ELADÓK bútorok: ruhásszekrény,

Közpénzügyi Minisztérium
Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF)

(19/2094-I)

Apolodor utca 17. szám, V. kerület, Bukarest, Pf 050741
Tel/fax: 021/319.98.57
E-mail: presa@anaf.ro

A szervezetek/vallási felekezetek nyilvántartását közzétették
a www.anaf.ro honlapon

Április 1-jén az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal közzétette honlapján azon szervezetek/felekezeti egységek
nyilvántartását, amelyeknek adólevonást biztosítanak. Ez az online szolgáltatási rovat 14. pozíciójában található.
Ugyanakkor létrehoztak egy applikációt, amelynek segítségével benyújthatók a feliratkozási/leiratkozási kérvények a
szervezetek/ felekezeti egységek nyilvántartásának regiszterébe/ből, amelyeknek adólevonást biztosítanak (163-as űrlap). A
kérést online kell elküldeni az e-guvernare.ro portálon keresztül.
Az adótörvénykönyv 25. cikkelyének 4. bekezdése (i) pontjának értelmében a profitadót fizető adófizetők esetében a
nonprofit szervezeteknek, felekezeti egységeknek szánt szponzorálási összegeket csak akkor számítják le a profitadóból, ha
a kedvezményezett a szerződés megkötésekor szerepel a szervezetek/vallási felekezetek nyilvántartásában.
A kisvállalatok esetében ezt az összeget abban az esetben vonják le a kisvállalkozás jövedelemadójából, ha a szerződés
megkötésekor ez szerepel a szervezetek/felekezeti egységek nyilvántartásában az adótörvénykönyv 56. cikkelye (1˄1)
bekezdése szerint.
A természetes személyek a 2018. év folyamán megvalósított jövedelemre kérhetik az évi adójuk 2%-ának átutalását a
nonprofit egységek/felekezetek támogatására, vagy az évi adójuk 3,5%-ának átutalását azon nonprofit egységek/felekezetek
támogatására, amelyek legalább egy engedélyezett szociális szolgáltató által akkreditált szociális szolgáltatást végeznek, a
törvényes előírásoknak megfelelően.
Ahhoz, hogy hozzájussanak a 2018. év folyamán megvalósított jövedelem utáni adó 2% vagy 3,5%-ához, az entitásoknak
NEM kell szerepelniük a szervezetek/felekezetek nyilvántartásában.
A 2019-ben megvalósított jövedelmekről, a 227/2015-ös törvény 123˄1. cikkelyének megfelelően – a 30/2019-es törvény
módosítása nyomán –, a természetes személyek 3,5%-ig rendelkezhetnek a jövedelemadójukkal, amit a nonprofit
egységek/felekezetek támogatására használhatnak.
A fent említett törvény 123˄1. cikkelye 2. bekezdése értelmében a törvényesen létrehozott és működő entitások, valamint
felekezeti egységek megkapják az átutalt összegeket, ha az adóhivatal vagy a munkáltató/jövedelemadó-fizető általi kifizetés
pillanatában szerepelnek a szervezetek/felekezeti egységek nyilvántartásában.
Az adótörvénykönyv 25. (1˄4) cikkelyének megfelelően a szervezetek/felekezeti egységek nyilvántartásába való feliratkozás
az entitás kérésére történik, ha a kérvény benyújtásakor összességében megfelel a következő feltételeknek:
a) az alapítás céljának megfelelő tevékenységet folytatnak, saját felelősségre tett nyilatkozat alapján
b) teljesítette az összes, törvény által előírt adózási kötelezettséget
c) nincs 90 naposnál nagyobb adóelmaradása a központi költségvetés felé
d) letette az összes törvény szabta évi pénzügyi kimutatást
e) az adóeljárási törvénykönyv 92. cikkelyének értelmében nem nyilvánították inaktívnak.
A fenti feltételeket az az adóhatóság ellenőrzi, amelynek nyilvántartásában, az adónyilvántartási információknak
megfelelően, adózfizetőként szerepel az illető entitás/felekezeti egység. Az entitásnak/felekezeti egységnek be kell mutatnia
a területi-közigazgatási egység adóhivatalai által kibocsátott adóigazolást, mert az adóhatóság nem rendelkezik
információkkal a területi-közigazgatási egységek adófizetőinek a helyi adókra és illetékekre vonatkozó elmaradásával.
A szervezetek/felekezeti egységek nyilvántartásának létrehozását a kormány a 25/2018-as, egyes szabályzók módosításáról
és kiegészítéséről szóló sürgősségi kormányrendelet elfogadására megszavazott 30/2019-es számú törvény 1. (1˄3)
cikkelye, valamint egyes, a 227/2015-ös adótörvénykönyv 25. cikkelyét módosító és kiegészítő intézkedések szabályozzák.
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könyvespolc, nagy előszobai szek-

rény tükörrel. Tel. 0748-020-982.

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (8/1722)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.

0744-227-906. (10/2008-I)

TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja

bádogtető készítését, szerelését és

javítását, csatorna készítését és szerelését különféle anyagokból, cserépátforgatást.

Tel.

0743-903-910,

0756-525-549. (1749)

MEGEMLÉKEZÉS
Bús temető magas domboldala,
kimegyek oda, ez maradt számomra.

Ma két éve, hogy itthagytál bennünket, szeretett testvérünk, a

harcói születésű id. ASZTALOS

ZOLTÁN. Emléked őrzik testvé-

reid: Iluska, Sándor és családjuk.
(6/2106)

ELHALÁLOZÁS
Bánatos szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, apa, nagyapa,
rokon, szomszéd és barát, a járai
születésű
CSÓK JÓZSEF
hosszú szenvedés után elhunyt.
Temetése hétfőn, április 8-án 13
órakor lesz a marosszentgyörgyi
ortodox kápolnából.
Búcsúznak: felesége, Viorica,
lánya, Corina, veje, Gabi és unokája, Larisa. (1/20153-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, sógor és nagybácsi, a járai születésű
CSÓK JÓZSEF
súlyos szenvedés után elhunyt.
Búcsúzik tőle Manyi és családja.
(1/20153-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
anyós, testvér, nagynéni, rokon,
barát, jó szomszéd, volt kolléga
és sokak tanító nénije, a nyárádgálfalvi születésű
TÓTH EMMA
született Fekete Emma
nyugdíjas tanítónő
2019. április 5-én életének 84.
évében csendesen megpihent.
Temetése 2019. április 9-én 14
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben, unitárius
szertartás szerint.
Fájó szívvel búcsúznak tőle szerettei. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló
családnak
CSÓK
JÓZSEF szomszédunk elhunyta
alkalmával. Az 1848. úti 89-es
lépcsőház lakói. (1/20153–I)
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A Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás
– fő tevékenysége: személyszállítás –

alkalmaz
AUTÓBUSZSOFŐRÖKET

Követelmények:
– d kategóriás hajtási jogosítvány
– attesztát
– legkevesebb két év tapasztalat a szakmában (személyszállítás)
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhelyűeknek
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a hajtási jogosítvány és a szakmai tanúsítvány (attesztát) másolatával a cég
marosvásárhely, béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 10–
15 óra között. Tel. 0265/269-077 vagy 0733-090-691.
A közszállítási vállalat alkalmaz

AUTÓMÉRNÖKÖT

Követelmények:
– felsőfokú végzettség licencdiplomával – gépészmérnöki szakirány, szállítás, közúti járművek szak
– tapasztalat a szakmában nem szükséges
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
A kérvény önéletrajzzal, a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleg ajánlásokkal a cég marosvásárhely, béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra
között.
A társulás fenntartja a jogot, hogy tesztelje a jelentkezők hozzáértését. bővebb felvilágosítás a
0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es telefonszámon.
A közszállítási társulás vezetősége

Körutazások
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:

• Skandinávia és a fjordok, 2019. június 29. / 13 nap, 949 euró/fő
• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /
9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. /
9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. /
8 nap, 345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei,
2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639
euró/fő
• Törökország – Kappadókia – Rhodosz, 2019. szeptember 17. /
14 nap, 559 euró/fő
Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró/fő

