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„Együtt kell járnunk”

Gyulafehérváron püspökké szentelték Kovács Gergelyt

Bocskai Napok
Nyárádszeredában
Négyszáztizenöt évvel ezelőtt választották Erdély fejedelmévé Nyárádszeredában Bocskai Istvánt, aki alig
kétéves uralkodása alatt dicsőt alkotott, és olyan politikai végrendeletet
hagyott utódaira, amely ma is időszerű – hangzott el a hét végi ünnepségen.

____________4.
Farsang farkán
Görgényüvegcsűrön
Görgényüvegcsűrt többségében római
katolikusok lakják. A farsangi ünnepkör, más erdélyi és
Kárpát-medencei katolikus közösségekéhez hasonlóan, háromnapos,
több részből álló szokásrenddel és
táncmulatsággal záródott. Utolsó napjaiban, farsang farkán dramatikus szokásjátékokra is sor került.

Gianfranco Ravasi bíboros (j) átadja a püspöki jelképeket Kovács Gergelynek, akit püspökké szenteltek, és az erdélyi római katolikus főegyházmegye élére állítottak Gyulafehérváron,
a Szent Mihály-székesegyházban február 22-én.
Fotó: MTI/Kiss Gábor

Gyulafehérváron szombaton püspökké szentelték, és az erdélyi római katolikus főegyházmegye élére állították Kovács
Gergelyt, a főegyházmegye új érsekét. A szentelésen mintegy félszáz püspök vett részt a Szent Mihály-székesegyházban, a templom előtti teret pedig hívek ezrei töltötték meg.

A ceremóniát vezető Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke magyar fordításban felolvasott beszédében azt hangsúlyozta, hogy Kovács Gergely több mint két évtizedes római
szolgálata alatt megtapasztalta az egyház egyetemességét, megtapasztalta az új, digitális kultúrába való beilleszkedés szükségességét,

és szülőföldjére hazatérve, magával hozza a globális látásmódot és a
nyitott lelkületet. Hozzátette: mint vegyes házasságból származó gyerek magával hozza az ökumenizmustól átitatott személyes élettörténetét
is.
Kovács Gergelyt Gianfranco Ravasi bíboros, a leköszönő Jakubinyi
György érsek és Miguel Maury Beundía érsek, bukaresti nuncius szentelte fel. A jelen levő 42 katolikus püspök kézrátétele, a krizmával való
felkenés által nyerte el a püspöki tisztséget. A ceremónia végén felcsattant a taps a székesegyházban és a téren.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Pályázatkiírás
a bizonytalanra

A kiírás szerint a pályázatokat elbíráló
bizottság a város költségvetésében
erre a célra elkülönített összeg felső
határáig ítélheti meg a pályázóknak
járó összeget, és itt van a legnagyobb
bökkenő, ugyanis a csütörtöki
tanácsülésen a városi önkormányzat
nem volt hajlandó megszavazni a
végrehajtó hatalom által előterjesztett
tervezetet.

____________7.

Krízisdagonya

Karácsonyi Zsigmond

A román politikusok felelőtlen iszapbirkózását nehéz higgadt távolságtartással szemlélni. Miközben a parlamenti bársonyszékekben csapdlecsacsizó honatyák a miniszterek bizottsági
meghallgatásának ürügyén anyázva jól elszórakoztak egymással,
addig újabb mélypontra süllyedt az ország valutája. Ennél mi sem
bizonyítja jobban, hogy a hatalomért folyó acsarkodásnak mi isszuk
meg a levét. Mindenki vérmérséklete szerint drukkol egyik vagy
másik tábornak, de végső soron egyik kutya, a másik eb. A nacionális-liberálisok pár hónapos kormányzásuk alatt több antidemokratikus törvénymódosítást eszközöltek, mint a megbuktatott
szocdem banda. A napokban is egyre-másra nyilvánítják alkotmányellenesnek a Ludovic-kormány sürgősségi rendeleteit, melyeknek egyetlen céljuk volt: a helyi és központi hatalom hosszú távú
birtoklása. Elvileg ebben nincs semmi kivetnivaló, hisz minden politikai alakulatnak célja ez, csak nem mindegy, milyen eszközökkel
valósítja meg. Talán pont a liberálisok kellene legjobban tudják,
hogy minden területen a legfontosabb a kiszámíthatóság. Ezért a
fejlettebb demokráciákban nem módosítják egyik napról a másikra
sem a gazdasági, sem a képviseleti demokráciát érintő játékszabályokat. Sportnyelven szólva: nem lehet hol ide, hol oda billenteni a
pályát, annak függvényben, hogy nekünk mi a kedvező. Például ma
a liberálisoknak az lenne a jó, ha a parlament nem szavazná meg
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 12 perckor,
lenyugszik
18 órakor.
Az év 55. napja,
hátravan 311 nap.

Ma MÁTYÁS,
holnap GÉZA napja.
IDŐJÁRÁS
Változékonyidő

Nyitott kapuk a Művészeti Egyetemen

Színvonalas előadások, művészi produkciók

Hőmérséklet:
max.80C
min.20C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

24, 23, 27, 13,19 + 15

NOROC PLUS: 4 5 5 9 1 3

39, 38, 43, 40, 48, 20

NOROC: 9 0 4 4 3 8 0

2, 31, 8, 13, 12, 35

SUPER NOROC: 1 6 0 4 6 0

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Csoportfoglalkozás
nem aktív dolgozóknak

Belső erő címmel csoportfoglalkozásokat szerveznek betegnyugdíjasok és nem aktív dolgozók számára az Oázis
Humánökológiai Alapítvány székhelyén, Marosvásárhelyen, az Emil Dandea u. 10. sz. alatt. Az első találkozásra
február 25-én, kedden de. 11 órától kerül sor, együttműködik Bakó Mária lelki gondozó. Erre az alkalomra elsősorban
olyan fiatal és középkorú személyeket várnak, akik betegnyugdíjasok vagy nem aktív dolgozók, esetleg akiknek
igény szerint tanácsadást is nyújtanak. Érdeklődni és jelentkezni a 0742-139-380-as telefonszámon lehet.

Történelmi előadás – Dózsa György
parasztmozgalma

A Kós Károly Akadémia Alapítvány szervezésében 2020ban is folytatódik a Marosvásárhelyen elindított, nagy sikerű történelmi tárgyú előadás-sorozat. A következő
előadásra február 26-án, szerdán 17 órától kerül sor a Bernády Házban Dózsa György parasztmozgalma címmel.
Előadó C. Tóth Norbert, az MTA doktora.

Dr. Zacher Gábor Marosvásárhelyen

Betépett álmodozók címmel több erdélyi városban, többek
között Marosvásárhelyen tart előadást ebben a hónapban
dr. Zacher Gábor népszerű magyarországi toxikológus. Vásárhelyen február 28-án 19.30-tól a Maros Művészegyüttes
termében hallgathatja meg a közönség legújabb előadását,
amelyben a popkultúra bálványainak életén és addikcióin
át mutatja be a tudatmódosítók veszélyes világát.

Méhészbál

A Romániai Méhészek Egyesületének Maros megyei fiókja
február 29-én, szombaton ismét megszervezi hagyományos méhészbálját. Az eseményre a marosszentkirályi
Aranyhalacska (Peştişorul de aur) vendéglőben kerül sor 16
órától. Feliratkozni az Apicola üzleteiben lehet február 25-ig.

Tiberius kamarazene-koncert
Segesváron

A segesvári Gaudeamus Alapítvány szervezésében február
26-án, szerdán 18 órától a Segesvári Polgármesteri Hivatal
dísztermében a Tiberius vonósnégyes kamarazene-koncertjére
várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes.

Elfogtak egy unokázós csalót

Február 20-án a dicsőszentmártoni rendőrség bűnüldöző
osztálya ügyészi felügyelet mellett tartott házkutatást egy
férfi Maros és Szeben megyei lakásaiban, ezt követően
pedig 24 órára előzetes letartóztatásba helyezték csalás
bűntettének gyanújával. Január 31-én egy Szeben megyei
31 éves férfi telefonhívás nyomán vezetett félre egy 73
éves dicsőszentmártoni nőt, akitől nagyobb összeget csalt
ki. Az idős nőnek azt mondta, hogy az unokája közúti balesetet szenvedett, és sebészeti beavatkozás miatt van
szükség jelentősebb pénzösszegre, amit az áldozat oda is
adott a szélhámosnak.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Amint megszokhattuk, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem a
nyitott kapuk idején előadás-sorozattal teremt lehetőséget
arra, hogy az érdeklődők betekintsenek a hallgatók munkájába,
megnézzék
a
vizsgaelőadásokat. Az idén február 24-e és március 1-je között
van erre lehetőség, gazdag
programkínálatot
állítottak
össze a vizuális és a színházművészetet kedvelőknek. A rendezvényekre a belépés díjtalan.

Február 24-én, hétfőn 17 órától az
egyetem 36-os termében a média szakos hallgatók (irányító tanár dr. Kós
Anna) munkáiból lesz filmvetítés. 18
órától a 26 és/vagy a 40-es teremben
dr. Papp Éva irányításával a másodéves színész szakos diákok a művészi
beszéd órán tanultakat igazolandó, Tücsökzene címmel mutatnak be összeállítást Szabó Lőrinc Tücsökzene
(részletek), Babits Mihály Az őszi tücsökhöz, Krúdy Gyula/N.N. Egy szerelemgyerek regénye (részletek)
alapján.
Február 25-én, kedden 15 órától
Juhász Ferenc: A Nap és a Hold elrablása címmel egyéni névjegykártyákkal
mutatkoznak be az elsőéves színészmesterség és ének-zene szakos diákok
(irányító tanárok: drd. Bajkó Edina
Klára, dr. Tompa Klára/dr. Strausz
Imre-István) az egyetem 39-es termében.
Február 26-án, szerdán 12 órától

RENDEZVÉNYEK

lehet megtekinteni a harmadéves színész szakos hallgatókat a művészi beszéd órán (irányító tanár: dr. Papp
Éva) előkészített Peter Handke: Aranjuezi szép napok és József Attila-versek
alapján
összeállított
miniprodukcióval, amely a 26-os
számú teremben látható. 17 órától, ezúttal a Bolyai utca 12/A szám alatti
Pálffy-házban, a zene szakos hallgatók
dr. Buta Árpád irányításával A zene az
kell... címmel operett- és musicalrészleteket adnak elő.
Február 27-én, csütörtökön 17 órától az egyetem 42-es számú termében
fotóelemzés lesz. Drd. Jakab Tibor és
a média szakos diákok Miről beszélnek a képek? címmel a fotózás rejtelmeibe vezetik be az érdeklődőket. 18
órától az elsőéves koreográfia szakosok (irányító tanár dr. Patkó Éva) a színészmesterségórán
tanultakkal
mutatkoznak be a 30-as teremben.
Február 28-án, pénteken 15 órától
a 39-es teremben az elsőévesek, míg
18 órától a harmadéves színész szakos
hallgatók a 26-os teremben a beszédtechnika-órán tanultakat osztják meg
az érdeklődőkkel. Mindkét évfolyam
irányító tanára dr. Gyéres Júlia.
Február 29-én, szombaton 16 órától az elsőéves színészmesterség szakos diákok (irányítók: drd. Sorbán
Csaba és dr. Kovács Levente) improvizációs gyakorlatokat végeznek a 39es teremben. 19 órakor egy érdekes és
különleges színdarab látható: Bertolt
Brecht A kaukázusi krétakör című elő-

Ékszerkészítés makraméból
és gyöngyből

Február 24-én, hétfőn 17.30–19.30 óra között a Női
Akadémia szeretettel várja az Ügyes kezű nők hétfő délutánonként heti rendszerességgel megszervezett tevékenységére az ügyes kezű hölgyeket, akik különböző
kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani, a Divers Egyesület Avram Iancu utca 29. szám
alatti székházában. Ezúttal makramézsinórból és gyöngyökből ékszereket készítenek Toth Csilla vezetésével.
A szervezők biztosítják a tevékenységhez szükséges
anyagot, akinek valamilyen különleges gyöngyös vagy
féldrágaköves elképzelése van, a köveket vigye magával.
A résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel elfogadnak,
azt a tevékenységeken használt alapanyagra és a játéktárra szánják. A tevékenységről érdeklődni a 0740-598563-as telefonszámon lehet naponta 18–19 óra között.

Nyugdíjas orvosok,
gyógyszerészek találkozója

A Studium Prospero Alapítvány szeretettel hívja a marosvásárhelyi nyugdíjas orvosokat, fogorvosokat és

adását dr. Harsányi Zsolt tanár rendezésében állították színpadra a harmadéves színész szakos diákok. A saját
dalszerzeményekkel tarkított dráma
igazi élményt jelent a kortárs drámát
kedvelőknek. Az előadás a 26-os
számú teremben lesz.
Március 1-jén, vasárnap rendező
szakos hallgatók mutatkoznak be. 18
órától a vár Mészárosok bástyájában
levő 3G színházban Bertolt Brecht A
szecsuáni jólélek című darabja alapján
Becsey-Imreh Noémi másodéves rendező szakos diák, majd 19 órától a Demeter Márk Cristopher által színre vitt
előadás látható (irányító tanár Bocsárdi László). Az utóbbi előadás a kalesz.
20
órától
pubástyában
évfolyamtársuk, Kiliti Krisztián Yo
embert keresünk címmel rendezett darabja látható a Brăila utcai zsinagógában, az András Lóránt Társulat
előadótermében.
Az említett előadások mellett a nyitott kapuk idején állandó kiállítással is
várják az érdeklődőket a Művészeti
Egyetem Stúdió Színházának előcsarnokában és az Irsai teremben, ahol a
díszlet- és jelmeztervező szakosok
munkáit mutatják be. A tárlaton megtekinthetők makettek és jelmeztervek
Szophoklész Antigonéjához (irányító
tanár Bartha József), a pénz témájáról
készült vizuális művészeti projekt (irányító tanár Bartha József, Miklós Szilárd) és a jelmeztörténet-órán készített
jelmeztervek (irányító tanár DobreKóthay Judit). (vajda)

gyógyszerészeket a Nyugdíjas Orvosok és Gyógyszerészek Klubjának februári találkozójára, melyre 24-én,
hétfőn 16 órai kezdettel kerül sor. A klub e havi meghívott előadója Pokorny László gyógyszerész, aki Marosvásárhely környékének gyógynövényeiről beszél. A
találkozó helyszíne a Studium Orvosi Szakkönyvtár,
Gheorghe Avramescu (volt Rigó) utca 11. szám. A szervezők új tagokat is várnak. A találkozókat minden hónap
utolsó hétfőjén tartják, bármikor lehet csatlakozni.

Elindulni a nagyvilágba

A Női Akadémia február 27-én 17.30 órakor a Bernády
Házba (Marosvásárhely, Horea utca 6. szám) várja az
érdeklődőket Antal Erika újságíró Elindulni a nagyvilágba című előadására. A részvétel díjmentes, a szervezők további rendezvények szervezésére adományt
köszönettel elfogadnak.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket.
A játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként
kerül sor 17 órától 5–7 éveseknek, 18 órától 5 év alattiaknak. Muzsikál Sinkó András, a Prücsök zenekar és
az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő
szükséges.
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Koronavírus

Vesztegzár Észak-Olaszországban

Az olasz fegyveres erők katonái ellenőrzik a
vesztegzár alá helyezett észak-olaszországi
önkormányzatokból kivezető utakat, az érintett térségben leállították a vasúti és a helyi
tömegközlekedést, valamint kaszárnyákat készítettek elő, ahol a fertőzés esetleges terjedésével
további
személyeket
tudnak
karanténba helyezni.

Giuseppe Conte miniszterelnök rendkívüli törvényerejű intézkedéseket jelentett be, melyekkel vesztegzár
alá helyezték az új koronavírus két gócpontjának tartott
térséget. Szombat éjjelre az egészségügyi vesztegzárhoz szükséges lépéseket már megtették: az olasz fegyveres erők katonái megérkeztek a helyszínre, és
lezárták a kijelölt térségbe vezető utakat. Senki sem
hagyhatja el a területet, és senki sem léphet be oda.
Az egyelőre kéthetes vesztegzár bevezetéséhez a
római kormány nemzetbiztonsági készültséget rendelt
el az adott területeken: ezzel tudta elérni az itt élők
mozgásának korlátozását. Hasonló intézkedést eddig csak terroristaveszély esetén rendeltek el Olaszországban.
Az északolasz tartományban azonosított újabb fertőzöttekkel országosan 130 fölé emelkedett a koronavírusos esetek
száma – közölte az olasz polgári védelem. Nemcsak Lombardiában, hanem a fertőzés másik gócpontjában, Veneto tartományban is a korábbi 17-ről 24-re nőtt a betegek száma,
Emilia Romagnában 9, Piemontéban 6, Lazióban két fertőzöttet tartanak számon.
Az utolsó országos adat 76 fertőzöttről szólt. Eddig két személy veszítette életét, egy idős férfi Venetóban és egy szintén
idős nő Lombardiában.
Zárva tartanak az oktatási intézmények
Milánó polgármestere, Giuseppe Sala bejelentette, hogy
Lombardia egész területén hétfőtől zárva lesznek az oktatási
intézmények legalább egy héten át. Bezárják a múzeumokat,
színházakat, mozikat is. Március elsejéig bezárták az oktatási
intézményeket Veneto tartományban is.
Piemonte és Friuli-Venezia Giulia tartomány egyelőre csak
az egyetemek egyhetes bezárását jelentette be.
Giuseppe Conte miniszterelnök vasárnapra virradó éjjel
rendkívüli törvényerejű intézkedéseket jelentett be, amelyekkel két hétre vesztegzár alá helyezték a koronavírus okozta
járvány olaszországi gócpontjainak tartott két térséget.
Az intézkedés Lombardiában, a Milánó közeli Lodi város
térségében lévő 11 önkormányzat lakosait érinti, közel 47 ezer
embert. Az északkeleti Veneto tartományban 3500 embert helyeztek karantén alá Vo’ Euganeo területén, amely Padova körzetében van.
Az érintett önkormányzatokba úgynevezett steril folyosókon keresztül érkezik az élelmiszer és a gyógyszerek. Az utcákat rendőrök és katonák ellenőrzik.

A kormányfő együttműködésre és türelemre szólította fel a
vesztegzár alá helyezetteket. Aki megszegi az előírásokat, és
kilép a lezárt területekről, több mint 200 eurós pénzbírságot
és három hónapig terjedő börtönt kockáztat.
Sajtóértesülések szerint az egészségügyi hatóságok a fertőzés további terjedésére készülnek: ha a járvány területe bővül,
a vesztegzár térségét is növelik majd. A lombardiai Milánóban
a lakosok már szombaton megrohamozták az üzleteket, miután Giuseppe Sala főpolgármester arra kérte őket, korlátozzák a közösségi találkozásokat. Az észak-olaszországi
térségbe tervezett vásárokat felfüggesztették. Giorgio Armani
zárt ajtók mögött – közönség nélkül – tartotta meg bemutatóját a milánói divathéten. Több olaszországi múzeum jelezte,
hogy bezárja kapuit. Még a délolasz Szicíliában is óvintézkedéseket vezettek be.
Az Il Giornale olasz napilap úgy tudja, a fegyveres erők 19
kaszárnyáját készítették elő az esetleges újabb fertőzöttek elszigetelésére. Kétezer katonát helyeztek készenlétbe.
Megszakítják a velencei karnevált
A koronavírus-járvány olaszországi terjedése miatt megszakítják a velencei karnevált – jelentette be vasárnap Luca
Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartomány kormányzója, miután Velencében két idős ember került kórházba. A
karnevál eredetileg keddig tartott volna.
„Drasztikus eszközökhöz kell folyamodnunk” – hangsúlyozta újságíróknak Zaia. Arra a kérdésre, hogy ez a karneváli
események lemondását is jelenti-e, a kormányzó azt válaszolta, hogy a bejelentésre váró rendkívüli intézkedések ezt is
tartalmazzák, „és még több mást is”.
Olasz sajtójelentések szerint a csillagokba szökött az azonnali hiánycikké vált fertőtlenítőszerek és maszkok ára, amelyeknek immár „feketepiaca” is van.
A hatóságok közben úgy döntöttek, hogy Afrika felől a szicíliai Pozzallo kikötőjébe érkező újabb
migránscsoportot is karanténba helyezik.
Giuseppe Conte szerint a fertőzöttek
számának hirtelen növekedése a „szigorú
és hatékony” olaszországi egészségügyi
ellenőrzések eredménye. A miniszterelnök szerint az olasz egészségügyi hatóságok az egyetlenek, melyek tüzetesen
tesztelik a fertőzésgyanús betegeket, így
több esetet tudtak azonosítani. Olasz
egészségügyi szakértők úgy vélték, az
első betegnél mulasztás történt, és nem
azonosították időben, hogy koronavírusfertőzésről van szó, ezért terjedt el a fertőzés.
Olaszország január 31-én elsőként függesztette fel a Kínával közvetlen légi járatokat, és országos vészhelyzetet rendelt
el. Ennek ellenére jelenleg Olaszországban a legmagasabb a fertőzöttek száma
Európában. (hírösszeállítás)

Rövid távú lehet a járvány
gazdasági és társadalmi hatása

Bár az új típusú koronavírus-járvány elkerülhetetlenül erős hatást gyakorol a kínai gazdaságra és társadalomra, az rövid távú és kezelhető – fogalmazott
Hszi Csin-ping kínai elnök vasárnap a CCTV kínai
hírcsatorna tudósítása szerint.

A kínai elnök, aki egy telefonos konferencián egyeztetett a
járványról a kínai kormányzat tagjaival, úgy fogalmazott: a
koronavírus a legsúlyosabb egészségügyi vészhelyzet, amely
országát a Kínai Népköztársaság 1949-ben történt megalakulása óta sújtja. Ugyan Kínát 2002-2003-ban a világszerte
mintegy 650 halálos áldozatot szedő SARS (súlyos akut légúti
szindróma) is súlyosan érintette, Hszi szerint az új koronavírus
terjedését nehezebb megakadályozni és ellenőrzés alatt tartani.
Az új koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai
Hupej tartomány székhelyén, Vuhanban. A 11 milliós várost
pont egy hónappal ezelőtt vonták vesztegzár alá. Vasárnapi

beszédében Hszi ismét megerősítette a kínai kormányzat korábbi álláspontját, miszerint történtek hiányosságok a járványra adott választ illetően, ezekből pedig tanulni kell –
mondta.
A vasárnap jelentett adatok szerint szombat éjfélig a koronavírus fertőzötteinek száma Kínában közel 77 ezerre bővült,
míg a halálos áldozatoké elérte a 2445-öt. Hupej tartományon
kívül azonban a szárazföldi Kína többi részéről csupán 18 új
esetről számoltak be az egy nappal korábbi adathoz képest.
Az egy napon belül jelentett gyógyultak száma pedig ötödik
napja meghaladja a napi új fertőzöttekét az országos adatok
szerint.
Miközben a járvány a jelek szerint Kínában túl van a csúcspontján, a világ csaknem 30 másik országára terjedt már át,
ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szombaton arra
figyelmeztetett: egyre kevesebb idő áll rendelkezésre a nemzetközi járvány megfékezésére.

Ország – világ
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Alkotmányossági óvást emelt
az ombudsman

A nép ügyvédje pénteken az előre hozott parlamenti
választásokról szóló, hétfőn hatályba lépett sürgősségi kormányrendelet ellen emelt alkotmányossági
óvást. Renate Weber ombudsman keresetében rámutatott: az alkotmány szerint a kormány nem hozhat
sürgősségi rendeletet a választójog terén, a választási rendszert csak a parlament módosíthatja, de – a
Velencei Bizottság ajánlása és a román alkotmánybíróság korábbi döntései értelmében – nem kevesebb, mint egy évvel a voksolás előtt. Az év végén
esedékes rendes parlamenti választásokig is csak 910 hónap van hátra, de amennyiben a választásokat
előre hozzák, a voksolásra 3-4 hónap múlva – az önkormányzati választások időszakában – kerülne sor.
Az ombudsman alkotmányossági óvásában úgy értékelte, hogy a választópolgárok csak akkor adhatnák
le bárhol voksukat, ha a szavazólapok minden megyében azonosak lennének, vagyis Románia áttérne
a megyei pártlistákról az országos pártlistás rendszerre. Egy ilyen módosításról azonban csak a parlament dönthetne sarkalatos törvényben, több mint
egy évvel a voksolás előtt. A sürgősségi kormányrendeleteket utólag a parlament is megvitatja, és törvényt hoz tartalmuk megerősítéséről, módosításáról
vagy elvetéséről.

A gyergyóditrói pékség
négy nepálit alkalmaz

A gyergyóditrói pékség, ahol három Srí Lanka-i alkalmazott is dolgozik, négy nepáli péket is fölvesz, ők
egy hónap múlva érkeznek Romániába – nyilatkozta
a Mediafax hírügynökségnek a cég tulajdonosa. Köllő
Katalin tulajdonos pénteken elmondta, a négy alkalmazott tapasztalt, dolgoztak már az ágazatban. Hozzátette, a pékségbe hivatalosan még nem érkezett
meg a több mint 1800 ditrói polgár által aláírt petíció.
Most azt várják, hogy a kezdeményezők eljuttassák
a dokumentumot, hogy válaszolhassanak rá.

Az utolsó tárgyalás óta
30 személy elhalálozott

Az 1989. decemberi forradalom perének legutóbbi
tárgyalási fordulója óta 30 érintett személy életét
vesztette. A bírák úgy döntöttek, hogy az elhunytak
hozzátartozóit idézik be kihallgatásra. 2019. április 8án a legfőbb ügyészség katonai ügyészségének
ügyészei vádat emeltek Ion Iliescu, Gelu Voican
Voiculescu, Iosif Rus és Emil Dumitrescu ellen az
1989-es forradalom ügyében emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt. Az ügyirat 3300 kötetes, amelyek közül 2030-at 2016. június 13-a után
állítottak össze.

Ismét kék lesz a brit útlevél

Márciusban kezdődik a hagyományos kék brit útlevelek kibocsátása Nagy-Britanniában – közölte
szombaton a brit belügyminisztérium. London a brit
EU-tagság megszűnésének (Brexit) egyik jelképes
jelentőségű mozzanataként hirdette meg a korábbi
évtizedekben honos kék brit útlevél újbóli bevezetését a jelenlegi bordó helyett. A bordó brit útlevél fedőlapjának tetején a European Union felirat látható,
alatta a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága megjelölés, majd a brit királyi ház hivatalos címere. London a brit EU-tagság idején sem csatlakozott az uniós belső határellenőrzést lebontó
schengeni övezethez, Nagy-Britanniában ugyanakkor személyi igazolvány sem létezik, így az útlevél továbbra is a brit állampolgárok elsődleges úti
okmánya az EU-n belüli utazásokhoz.

Krízisdagonya

(Folytatás az 1. oldalról)
a második Ludovic Orban-kormányt. Pontosabban az
általuk támogatott kabinetet szeretnék elkaszálni. Legalább kétszer. Tudathasadásos állapot. Nem csoda,
hogy a manipulatív hírcsatornákon csüngő balga nép
kapkodja a fejét, és vicsorogva minden keserű pirulát
bezabál. Közben az igazi krízis csak most kezdődik. És
a baj nem is a Nép Házából, hanem Távol-Keletről
származik. Gyerekkorom egyik kedvenc filmjében elhangzott mondatot parafrazálva: a kínai a spájzban
van. Szombaton éjjel már Olaszország két tartományában – ahol nagy számban élnek román állampolgárok
is – rendeltek el vesztegzárat a koronavírus terjedésének
megfékezésére. Hiába bizonyított, hogy a fertőzöttek elhalálozási aránya nem éri el a két százalékot, a járvány
terjedését megakadályozni hivatott intézkedések pánikhangulatot keltenek. Félő, hogy a romániai politikai krízis még jobban gyengíti az ország egyébként is labilis
egészségügyi válságkezelő képességét. Ahogyan a menetrendszerűen érkező, eddig már félszáz áldozatot
szedő influenzajárványt kezelte a – valóban kaotikus állapotokat öröklő – Ludovic-kormány, nem sok optimizmusra ad okot. Meglehet, nemsokára a parlamenti
választások körül kialakult pártcsatározásokra úgy tekintünk majd, mint egy jelentéktelen színjáték, mivel
mindennapjainkat a koronavírus határozza majd meg.
És nemcsak üdüléseink úti céljait, hanem akár a kulturális, sportrendezvények és a választások időpontját is
a járvány terjedése szabja meg. Ideje lenne észbe kapni,
és félretéve az egyéni érdekeket, sürgősen hatékony intézkedéseket foganatosítani.
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„Együtt kell járnunk”

Érseki címer: középen a fenyőfa az érsek szülőföldjére és Márton Áron püspöki címerére emlékeztet, a Nap és a Hold a székely nép szimbóluma, ugyanakkor Krisztust és Máriát
szimbolizálja (Jel. 12,1), a 20 bojt az érseki címerek jellemzője.
(Ordinatio episcopi mons. dr. Kovács Gergely)

(Folytatás az 1. oldalról)
Kovács Gergely köszönőbeszédében Kányádi Sándor verséből idézte: „Aki megért s
megértet, egy népet megéltet”. Kijelentette:
Márton Áron pásztorbotját vette át, és a
szentéletű püspök öröksége tiszteletre kötelezi. Áron püspök beköszöntő beszédéből
idézte: „meg kell tanulnunk, hogy egymásért
munkát vállaljunk és tudjunk együtt dolgozni
az élet minden területén”.
Elmondta: olyan nagy kiterjedésű főegyházmegyében kezdi meg szolgálatát, melynek a sokszínűség, a sokféleség a
jellemzője. „Együtt kell járnunk: megőrizve
a saját kultúrát és identitást, de tiszteletben
tartva a másságot, a mást, a másikat. Egymást tisztelve, megbecsülve és segítve, csak
közösen és együtt tudunk Istennek tetszően
dolgozni. Járjunk együtt!” – fogalmazott az
érsek.

A szentmise után egyházi és világi személyiségek köszöntötték az új érseket. Orbán
Viktor miniszterelnök köszöntését Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes olvasta fel. A
kormányfő szerint nem vesztett az érvényességéből Márton Áronnak az az ismert útmutatása, hogy „akik őrhelyre állanak, éber
figyelemre és megsokszorozott munkára vannak kötelezve”.
Mérföldkőnek tekintette, hogy a nemzeti
összetartozás évében új érsek lép a főegyházmegye élére.
Kijelentette: Kovács Gergelyt a legtöbben
Márton Áron püspök boldoggá avatási eljárásának a posztulátoraként ismerik. Ugyanakkor olyan feladatokat is végzett Rómában,
amelyek révén egyedülálló betekintést nyert
a közép-európai népek kultúrájába és életébe.
„Hálásak vagyunk a gondviselésnek, hogy
széles körű tudásával és tapasztalataival mostantól már Erdély hitvalló
püspökének egykori őrhelyén, és az általa kijelölt
utat szem előtt tartva szolgálhatja az erdélyi katolisokszínű
kusok
közösségét” – fogalmazott
levelében Orbán Viktor.
Erdő Péter bíboros-prímás köszöntésében arról
beszélt, hogy a papnak, és
főként a püspöknek az a
feladata, hogy átérezze a rá
bízott nép örömeit, gondjait, helyzetének nehézségeit és szépségeit, és
ugyanakkor
képviselje
Jézus Krisztust. Mert ő a
kereszténység igazodási
pontja.
Felidézte: a huszadik
században Márton Áron
püspök hősies helytállásának és nagylelkű szeretetének példája bevilágította
nemcsak egyházmegyéje,
hanem az egész katolikus
közösség életét.

„Szívből kívánom, hogy érseki szolgálatodat vezesse Márton Áron püspök példája, és
segítse a Boldogságos Szűz Máriának, magyarok Nagyasszonyának, Szent Mihály főangyalnak és egész Közép-Kelet-Európa
minden szentjének közbenjáró támogatása” –
fogalmazott a bíboros.
Klaus Iohannis elnök üzenetét Sergiu
Nistor elnöki tanácsadó olvasta fel. Ebben
az államfő Ferenc pápa tavalyi romániai
látogatásán megfogalmazott üzenetét
idézte, hogy tartsuk meg önazonosságunkat, de tegyünk meg mindent a jó együttélés érdekében. Iohannis meggyőződését
fejezte ki, hogy Kovács Gergely érsek
ebben a szellemben végzi majd főpásztori
munkáját, és biztosította a román állam támogatásáról.
Irineu Pop gyulafehérvári ortodox érsek a
keresztény egyházak egységére emlékeztetett. Kijelentette: ugyanannak a családnak,
Ádámnak és Évának a leszármazottai, és
ugyanannak a Krisztusnak a követői va-

Bocskai Napok Nyárádszeredában

Tisztelgés a múlt és a jelen előtt

Négyszáztizenöt évvel ezelőtt
választották Erdély fejedelmévé
Nyárádszeredában
Bocskai Istvánt, aki alig kétéves uralkodása alatt dicsőt
alkotott, és olyan politikai
végrendeletet hagyott utódaira, amely ma is időszerű –
hangzott el a hét végi ünnepségen.

Gligor Róbert László

Középiskolák közötti történelmi
és sportvetélkedőkkel, majd az erdélyi méhészegyesület megalakításával vette kezdetét az idei Bocskai
Napok rendezvénysorozata. Pénteken délután a fejedelemre emlékeztek, majd a róla elnevezett városi
kitüntetést nyújtották át, továbbá
irodalmi és táncszínházi előadásokkal, borkóstolóval és a fejedelem
nyughelyének felkeresésével egészítették ki a programot a szervezők.
Politikai üzenet a mának
Bocskai öröksége kötelez, meg
kell őrizni, ápolni és tevőlegesen
hozzá kell járulni, hiszen „magyar
iskolákban tanulhatnak gyermekeink, nyelvi jogaink vannak, erős öntudattal
rendelkező,
virágzó
közösségünk van. Kicsik vagyunk,
de egységesek, és együttműködve
lehetünk hasznosak” – hangsúlyozta a fejedelem szobránál tartott
beszédében a város polgármestere.
A fejedelem végrendeletének követéséhez pozitív jövőképre van szükségünk, az itthon maradottakat
itthon kell tartanunk, a távol levőket
támogatnunk kell a hazajövetelük-

Idén Csizmadia György vehette át a fejedelemről elnevezett városi kitüntetést
Fotó: Gligor Róbert László

ben, itthon kell otthont teremteni,
támogatni a gyermekvállalást, s
gondoskodni kell egymásról – így
lehetünk többen és így mehetünk
előre egyesült erővel – mondta Tóth
Sándor.
Bocskai egyike azon fejedelmeknek, akik biztosítani tudták Erdély szuverenitását, és olyan
politikiai végrendeletet hagyott
hátra, amely irányt mutatott az őt
követő fejedelmeknek. Egységre és
összefogásra szólított fel, és ez ma
is aktuális: az erdélyi magyarság
csak akkor lesz erős, ha összefog,
ha oda tud figyelni egymásra, segíti
egymást, „ha közös célokat fogalmazunk meg, ha közösen cselekszünk azért, hogy ezeket elérjük” –
emelte ki a Maros Megyei Tanács
és a Maros megyei RMDSZ elnöke,

gyunk. Krisztus pedig azt akarja, hogy kövessük őt, és egyek legyünk.
Victor Opaschi vallásügyi államtitkár beszédében megköszönte a leköszönő Jakubinyi György érsek hozzájárulását ahhoz, hogy
Románia a felekezetközi béke és együttműködés példaországa lehetett az elmúlt időszakban. Az államtitkár az új érseket is a
román kormány támogatásáról biztosította.
A szentelésen Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke, továbbá Potápi Árpád
János és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikai, illetve egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Kelemen Hunor, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség elnöke is részt vett.
Az új érsek az első sajtótájékoztatóján elmondta: azt tartja a legnagyobb kihívásnak,
hogy sikerüljön meghallgatni másokat, sikerüljön párbeszédet folytatni mindenkivel.
Óriási felelősségnek és nagy kihívásnak nevezte azt, hogy Márton Áron püspök nyomdokain indul el.

A fejedelem szobránál a tisztelet
koszorúit helyezték el történelmi
egyházaink, az erdélyi magyar pártok helyi szervezetei, intézmények,
civil szervezetek, nyárádmenti önkormányzatok és anyaországi testvértelepülések képviseletei.
A szülőföld embere
Péntek délutáni díszülésén a
helyi tanács Bocskai-díjat adományozott Csizmadia Györgynek, aki
több évtizeden át végzett a város
fejlesztésében kiemelkedően hasznos munkát mint önkormányzati
képviselő és magánember is, és
„ennek révén a város értékeit növelő,
maradandó eredményeket ért el”.
Csizmadia György 1956-ban
született Nyárádszeredában, itt tanult, itt alapított családot és itt él
azóta is. Az 1996. évi választások
után az RMDSZ képviselőjeként jutott be a helyi tanácsba, és annak
meghatározó, véleményformáló tagja
lett, önzetlen és segítőkész a közös-

ségi ügyekben, építő jellegű kritikus,
hasznos pénzügyi és gazdasági tanácsadó volt. Egyik fő pártfogója az infrastrukturális beruházásoknak, a
történelmi egyházak, helyi civil szervezetek, kulturális rendezvények támogatója, a Bocskai-szobor visszahelyezése és a Deák Farkas-szobor
felállítása ügyének szorgalmazója, országos csúcsig eljutó egykori sportolóként a helyi sportélet segítője, a
móri testvérkapcsolat egyik létrehozója. Emberi nagyságát az is mutatja,
hogy tavaly év végén önként lemondott a hatodik tanácsosi mandátumáról, hogy vállalkozása révén Maros
megyében egyedüliként helyi, egészséges tejet biztosítson a város közel
700 diákja számára az országos tejkifli program keretében. Példája
annak, ahogyan „egy település szülöttjéből tudatos életet követve
tiszteletre méltó, megbecsült polgár
lesz” – értékelte őt laudációjában
Tóth Sándor polgármester.

Péter Ferenc, aki szerint a közös
emlékezet is fontos kapocs, és nemcsak a múlt, hanem a közös jövőbeli
tervek is össze kell tartsanak az
anyaországiakkal.
Bocskai szavainak időszerűségét
hangsúlyozta Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselője is. Bocskai a legnagyobb
történelmi megpróbáltatások között
nemcsak hirdette az egység gondolatát, hanem Kárpát-medencei magyarságban és annak jegyében
képzelte el a jövőt is. „Tudatosítanunk kell, hogy a magyarság sorskérdéseinek megoldásában csak
magunkra számíthatunk, a józan
gondolkodás, a nemzeti érdekek
iránt elkötelezett hűség jelenti a
jövő biztosítékát” – fogalmazott
Fodor Tamás konzul.
Megválasztásának 415. évfordulóján tisztelegtek a fejedelem szobra előtt
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Villámlátogatás a kombinátban

A gázár-liberalizálás miatt drágulhatnak
a mezőgazdasági termények

Pénteken délben Mara Togănel
prefektus társaságában a kíséretével
villámlátogatást
tett a marosvásárhelyi vegyi
kombinátban Adrian Nechita
Oros mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter. A vállalat vezetői, élükön Harri Kiiski
vezérigazgatóval, bemutatták
a gyárat, majd az ismertető
után a miniszter a vezérlőteremben fogadta a sajtó képviselőit,
ahol
rögtönzött
sajtótájékoztatót tartott. A
kombinátnál tett látogatást
követően a miniszter a prefektúrán mezőgazdászokkal,
farmerekkel is találkozott.

Vajda György

A miniszter nem rejtette véka alá,
hogy látogatásának célja politikai
jellegű. Kifejtette: a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem rektorhelyetteseként régi
kapcsolatot ápol a marosvásárhelyi
vegyi kombináttal, amely több
közös projektben vesz részt az
egyetemmel, így jól ismeri az egy-

ség helyét és szerepét a romániai
mezőgazdaságban. A kombinát
fontos tényezője, szolgáltatója a
hazai agráriumnak, az alkalmazottak számát tekintve pedig a megye
második legnagyobb ipari egysége.
Tudomása szerint a hazai műtrágyaigény 46%-át biztosítja, nem
beszélve az exportról. Elsősorban
azért jött, hogy megvizsgálja, milyen káros hatása volt a 2018-ban
kibocsátott 114-es sürgősségi kormányrendeletnek, amely többek
között tiltja az iparban használt
földgáz árának liberalizálását. „Ha
nem sikerül kiigazítanunk a rendeletet, az nem csak a műtrágya-előállítókat, hanem elsősorban a
-használókat és ezen túl a -fogyasztókat is érinti, mert drágábban állítják elő a mezőgazdasági
alaptermékeket. A 2019 végén hozott 1/2020-as sürgősségi kormányrendelettel helyreigazítottuk
volna az előbbi rendeletet, azonban
a szenátus elutasította a kezdeményezésünket. Jelenleg a képviselőház asztalán van az ügy, reméljük,
hogy találunk megfelelő érveket
ahhoz, hogy eltöröljük a 114/2018-

as rendeletet” – nyilatkozta a tárcavezető.
Harri Kiiski, az Azomureş vezérigazgatója tájékoztatta a média képviselőit, hogy az utóbbi időben több
mint 250 millió eurót költöttek a
gyár korszerűsítésére és környezetvédelmi intézkedésekre. Lapunk
kérdésére elmondta, hogy a múlt
héten gyűlésezett az igazgatótanács,

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a
költségvetés mielőbbi elfogadása nélkül veszélybe kerülnek olyan fontos
uniós politikák és kezdeményezések,
mint az Erasmus csereprogram, a kutatási, illetve regionális fejlesztési támogatások, vagy akár a határok
védelme. Egyetértésre van szükség,
ugyanis a költségvetés elfogadásához
elengedhetetlen az Európai Parlament
jóváhagyása is. E tekintetben rövid
az idő – mondta az uniós bizottság
elnöke.
Emanuel Macron francia elnök
távozásakor azt mondta, Nagy-Britannia nélkül is széthúz az EU, ezt
az ülés kudarca is bizonyítja. Kijelentette, nagyon sajnálja, hogy nem
értek el megállapodást, de legalább
Franciaországnak sikerült kivívnia
némi kedvezményt az agrártámogatásokkal kapcsolatban. Az agrártámogatások teszik lehetővé, hogy
„Európában étel kerüljön az asztalra”, továbbá létfontosságúak a
zöld átmenet megvalósításához –
tette hozzá.
„A Brexit okozta költségvetési
hiány nem mehet a mezőgazdasági
támogatások kárára. Érdekeink nem
egyeznek, ezen még dolgozni kell a

következő hónapokban” – mondta.
Angela Merkel német kancellár
elmondta: egy pillantás is elég volt
az új tervezet számaira, s már világos volt, hogy nincs miről tárgyalni.
Kiemelte, hogy a javaslatban szereplő záradék, amely az uniós támogatások kifizetését a jogállamiság
állapotához kötné, pontosításra szorul. „A jogállamiság feltételeinek
teljesítését nem lehet számokkal ellensúlyozni” – hangsúlyozta.
Sebastian Kurz osztrák kancellár
távozásakor azt mondta, „semmi
szokatlan nincs abban, hogy az első
próbálkozás nem hozott eredményt”. Korábban akár három ülés
is szükséges volt a kompromiszszumhoz – emlékeztetett.
A vita során az EU-országok álláspontjai közötti különbségek nagyon nagyok voltak, ezért nem
meglepő, hogy több időbe telik a
megállapodás elérése – emlékeztetett. Mindazonáltal „jónak és helyes
irányba tartónak” nevezte a megbeszéléseket. Kiemelte továbbá, hogy
a nettó befizető országok folytatni
fogják az egyeztetést, és megpróbálnak áttörést elérni a következő
csúcstalálkozón.

és arról döntött, hogy az idén 10
millió eurót fordít beruházásokra,
amit az infrastruktúra fejlesztésére,
a fenntarthatóságra, a földgáz- és a
villamosenergia-fogyasztás csökkentésére, valamint környezetvédelmi megvalósításokra fordítanak
– az utóbbiak között szerepel a zajszintet csökkentő berendezések felszerelése.
Továbbá
a
kötelezettségek részeként néhány
hónapon belül környezetkímélőn le
kell zárják a régi zagytározót, erre
is költenek.
A 114/2018-as sürgősségi kormányrendelettel kapcsolatosan a
vezérigazgató elmondta, emiatt
csökkentett kapacitással dolgoztak,
de nem bocsátottak el alkalmazottakat, és reméli, ha július elsejétől
liberalizálják a földgáz árát, a nagyfogyasztók gazdasági helyzete helyreáll. „Sajnos, a romániai politikai
instabilitás miatt nehéz előre megjósolni a jövőt, de reménykedünk,
hogy minden jobbra fordul” –
mondta az igazgató.
Mara Togănel prefektus is reményét fejezte ki, hogy a kombinát betartja a környezetvédelem és a
lakosság biztonsága terén vállalt
kötelezettségeit. A cég 1,8 tonna
műtrágyát termel évente, fontos
szerepe van a hazai mezőgazdaságban és jelentős üzleti szereplő a
kelet-európai piacon – tette hozzá.
A miniszter az újságírók kérdéseire más mezőgazdasági jellegű témákról is beszélt. Elmondta, hogy
folyamatban van az országos mezőgazdasági stratégia kidolgozása,
amely tartalmazza majd a 2020–
2017-es finanszírozási időszakban
megpályázandó támogatásokat is.
21 milliárd euróra pályázhatnak az
említett periódusban a mezőgazdá-

szok, jelenleg a brüsszeli hivatalnokokkal kell egyeztetni, hogy miként
osztják el a különböző intézkedéscsomagokra az összeget. Több mint
egymilliárd euró az ország kereskedelmi hiánya, ennek egyik oka a
mezőgazdaság, hogy exportálunk
ugyan nyersanyagot (gabonát és élő
állatot), de jóval több és drágább
feldolgozott mezőgazdasági élelmiszerterméket hozunk be. Ezért az új
országos stratégiában előtérbe kell
helyezni a feldolgozóipar fejlesztését, a genetikailag feljavított állatállomány tartásának támogatását, a
családi farmok felkarolását. Az unióban vitát váltott ki az északi országok által benyújtott zöldpaktum
(Green Deal), amiről tárgyalnak a
mezőgazdasági tárcavezetők, de
mindenképpen figyelembe kell
venni a klímaváltozás okozta káros
hatások felszámolását. Ennek egyik
ága az öntőzőrendszerek felújítása.
Továbbá a miniszter kifejtette az ország álláspontját az uniós tárgyalásokon, valamint azt is, hogy
megpróbálnak egységes frontot kialakítani a kelet-európai országokkal, amelyekhez csatlakozott
Ausztria is. Hétfőn Varsóban lesz
találkozó, kilenc ország részvételével. S valószínű, ezek a kérdések is
felmerülnek február 29-én Kolozsváron is, ahol találkozik Fazakas
Sándor magyarországi mezőgazdasági miniszterrel.
Adrian Nechita Oros a kombinátban tett látogatása után délben a
prefektúra nagy gyűléstermében találkozott farmerekkel, mezőgazdászokkal,
akik
a
tejhasznú
szarvasmarha-tenyésztők országos
egyesületének közgyűlésén vettek
részt. Az itt elhangzottakra visszatérünk.

EU-csúcs – Nincs megállapodás az uniós költségvetésről

Nem született megállapodás
az Európai Unió 2021 utáni
hétéves keretköltségvetéséről az uniós állam- és kormányfők
e
témában
összehívott rendkívüli, kétnapos brüsszeli csúcstalálkozóján – közölte péntek este
Charles Michel, az Európai Tanács elnöke.

Az uniós tagországok állam- és
kormányfőit tömörítő tanács elnöke
sajtótájékoztatóján azt mondta, továbbra is minden javaslat és tagállami elképzelés „az asztalon van”.
Azok között még mindig jelentős
eltérés mutatkozik, egyebek mellett
a kohéziós pénzek, az oktatásra és
kultúrára vagy a védelempolitikára
vonatkozó forrásokra vonatkozóan.
Tájékoztatása szerint további informális konzultációkra lesz szükség ahhoz, hogy egy újabb, szintén
rendkívüli EU-csúcs időpontját ki
lehessen tűzni.
Ursula von der Leyen, az Európai
Bizottság elnöke a sajtótájékoztatón
azt mondta, a hétévente zajló költségvetési tárgyalások az unió előtt álló
újabb kihívások miatt minden alkalommal egyre bonyolultabbá válnak.

Mark Rutte holland miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy országa
hajlandó többet fizetni az uniós
költségvetésbe, amennyiben a következő költségvetési tervezet figyelembe veszi a Brexit által
okozott deficitet.
Hozzátette, hogy a péntek este ismertetett javaslat megtörhette volna
a tagállamok „megjegesedett” álláspontját, de a nettó kedvezményezett
országok elutasították.
Giuseppe Conte olasz kormányfő
bejelentette, hogy országa Romániával és Portugáliával együtt azt a
mandátumot kapta a korábban Kohézió barátai néven említett országcsoport ambiciózusabb Európa
barátai névre átkeresztelt országok
körétől, hogy olyan javaslatot dolgozzanak ki, amely az uniós célok
megvalósítását megfelelő mennyiségű forrással segíti. Hozzátette:
Nagy-Britannia uniós távozását
követően „már nincs értelme” a
közös agrárpolitikát (KAP) érintően korábban bevezetett kompenzációs mechanizmus fenntartásának.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök távozásakor arról beszélt,
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véleménye szerint az új költségvetési tervezet semmire sem volt elég.
Azt hangsúlyozta, az úgynevezett
„takarékos négyekre” – Ausztria,
Hollandia, Svédország, Dánia –,
amelyek a közös uniós költségvetés
egy főre vetített legnagyobb befizetői között vannak, túlzott figyelem
hárult a tárgyalások folyamán, erősebben képviselték érdekeit az ellentábornál.
Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök arról tájékoztatott, sikerült elutasítani azt az elképzelést,
hogy a következő költségvetés hiányzó összegeit a szén-dioxid-kibocsátás kereskedelméből származó
nemzeti bevételek egy részével pótolják ki. Mint elmondta, tervet mutatott be a saját források
rendszerének megváltoztatására,
ugyanis szavai szerint vannak olyan
mechanizmusok, amelyek a terheket nem az országokra, hanem a
vállalkozásokra háríthatják. Hozzátette: a csúcstalálkozón komoly vita
bontakozott ki, ugyanis a kohéziós
alapok mértékének megmaradásáért küzdő országok egységes álláspontjával „nehéz szembeszállni”.
(MTI)
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Farsang farkán Görgényüvegcsűrön

prédikáltak. Azt mondták, hogy elégetik a fársángot. Akkor meggyújtották a szalmát, s az ember
Görgényüvegcsűrt többségében
kiszökött a szalma alól, hogy ne
római katolikusok lakják. A fargyúljon
meg.”
sangi ünnepkör, más erdélyi és
Mikor vége volt a temetésnek,
Kárpát-medencei katolikus közösvisszamentek a táncterembe, és
ségekéhez hasonlóan, háromnapos,
folytatták
a táncot éjfélig.
több részből álló szokásrenddel és
A hammazás
táncmulatsággal záródott. Utolsó
A hamvazás a farsangi idő, a munapjaiban, farsang farkán dramatilatság végét és a nagyböjt kezdetét
kus szokásjátékokra is sor került.
jelezte, annak szimbolikus cselekEzek: a gyüttögetés és a fársángteménye. Akik a húshagyókeddi bált
szervezték, megbeszélték valakivel
maguk közül, egy idősebb illetővel,
hogy mindenkit hamvazzon meg.
Elő volt készítve egy veder fahamu,
s ahogy közeledett éjfél, vette a
vedret, s hamut szórt a résztvevők
fejére. Éjfélkor megszólalt a harang, úgy mondták, elharangozzák
a fársángot. Utána megjelent a bálban a plébános, és kihirdette: Megkezdődött a nagyböjt, a tartós
mulatságnak vége. Kérem, fejezzék
be a táncot! Másnap, hamvazószerdán a plébános hamvazta meg a híveket a templomban, hamuval
keresztet rajzolt a homlokukra, s azt
mondta: Emlékezz, ember, hogy
porból lettél és porrá válsz.
Farsang végi szokásrend
a kommunizmus idején
A farsang végi szokásokat az
üvegcsűriek némileg megváltozott
formában ezekben az évtizedekben
is megtartották, tehát a szokások viElindulnak a gyüttögetők (2003)
szonylagos folytonossága jellemző.
maguk
próbálták
megszerezni
a
A
falu havasalji jellegéből adódóan
metés. A farsang végét a hammazás
tyúkólból,
kamrából,
padlásról,
és a fársáng elharangozása jelezte.
A farsang végi szokásrend ha- vagy pénzt kaptak. „Amikor végigjártuk a falut, visszajöttünk az egyik
gyományos formája:
társunk, egy módosabb legény udA gyüttögetés
A farsang végi szokások hagyo- varára. Az asszonyok nagy lábasokmányos rendjéről többeket, de kü- ban megsütötték a tojást, óriási
lönösen Szász Józsefet (szül. 1922) rántottát csináltak kolbásszal, szafaggattam a kilencvenes évek köze- lonnával, a káposztacikát is felvágpén. Gyermekkorában, a harmin- ták, úgy ettük a rántottát.” A
cas-negyvenes
években
a mindkét napi falufeljárást nagy
házasemberek szervezték a gyüttö- evés-ivással, közös mulatsággal fegetést, kezdte visszaemlékezését. jezték be.
Aki bírta magát, mindenki mehetett, A fársángtemetés
Húshagyókedden, púpos napján
legtöbben legények voltak. Akkor a
bál megkezdődött vasárnap, volt délután a piactéren megtartották a
úgy, hogy már szombaton este. Volt temetést. „Még gyermek voltam –
egy táncház, s a rendezők kivették fonjuk tovább a farsang végének foezt a táncházat, ott mulattak. „Dél- nalát Szász Józseffel –, mikor látelőtt még pihentünk egy kicsit, s tam, s aztán mi is csináltuk. Annak
aztán megindultunk gyüttögetni, idején apámék elővették annak a
hétfőn is, kedden is, púpos napján. gazdának a szánját, akié a táncház Az utcaszínház nézőserege (2003)
Úgy tízen, tizenötön gyűltünk össze volt. Rendes nagy szán volt, avval
az elején, fiatalabbak és idősebbek, szoktak fáért menni az erdőre vagy az életmódban nem következtek be
a végire összekerültünk harmincan- ganézni. A házasemberek azokat a olyan gyors változások, mint mánegyvenen is. Fársángos ruhába öl- legényeket, akik idősek voltak és sutt. A lakosság fő foglalkozása az
töztünk, én például nagyanyámnak nem nősültek meg, az agglegénye- erdőkitermelés, fuvarozás, szénégea szoknyáját s a fodros blúzát vet- ket odatették, hogy húzzák a szánt. tés, kőfaragás, kőművesség volt,
tem föl, a szoknya földig ért. Mások Azok kellett a szánt kihúzzák, ki a csak másodsorban a mezőgazdasági
másféleképpen öltöztek, úgy mond- piactérre. Ez volt a büntetés, hogy munka. A falu sokáig megőrizte haták, ilyen maszkurába. Az arcunkat nem voltak megnősülve, ezért vá- gyományos, patriarchális jellegét.
bekormoztuk, olyanok voltunk, lasztották ki őket. Ha nem volt Jellemző volt a nagy család, legkemint az ördögfiókák. Sapka volt a szánút, sár volt, akkor is kellett húz- vesebb négy-öt gyermekkel. Az
fejünkön, ilyen taniszli- vagy csá- zák a szánt büntetésből. Azért egyház megőrizte tekintélyét, vekóféleség, s arra aztán voltak ag- mondták nálunk, hogy temetés, zette és szervezte a közösség hitélegatva szalagok. Mindenféle színű mert a szánon rajta ült vagy feküdt tét és ünnepeit. A közösség
szalag lelógott. Egyikünk volt a egy ember, le volt takarva szalmá- ünneprendjében a farsang is megkönyvelő, azt mondtuk neki, val. Ahogy kihúzták a szánt a piac- őrizte kitüntetett jellegét. Vízkevalamiket
mondtak, resztkor a házszenteléssel lezárult a
jegyző, amelyik felírta, hogy mit térre,
karácsonyi ünnepkör, és elkezdődött a víg farsang. Ekkor az asszonyok és lányok fonó- és
kézimunkázóestéket tartottak. Ezeket az alkalmakat a legények is felkeresték, együtt szórakoztak.
A farsang végi gyűjtögetést minden évben megtartották, de két alkalom helyett csak egyszer járták be
a falut adományokért, púpos napján. Így a gyűjtögetést és a farsangtemetést közvetlenül egymás után
kezdték tartani, a kettő egybekapcsolódott. Változás állt be abban is,
hogy a vénlegények egyre kevésbé
vállalták, hogy húzzák a szánt, ezt
a mozzanatot néha el is hagyták.
Máskor nem akadt olyan legény
vagy házas férfi, akit a szánra tegyenek halottnak, akkor ezt szalmabábuval
helyettesítették.
A
Vége a gyüttögetésnek, kezdődhet a fársángtemetés (2003)
farsangtemetésen valamiféle sponBarabás László

adtak.” Volt, amikor kosárral mentek, s abba rakták, amit kaptak, s
volt úgy is, hogy szekérrel. Az úton
végig énekeltek, és azokhoz a házakhoz mentek be, nyitottak kaput,
ahol leány volt. Mentek a fiatal házasokhoz is, az öregekhez nem. Zenészek is jártak velük, húzták, s a
farsangosok megtáncoltatták a házi
leányokat, asszonyokat. Adományként, ahol nem adtak tojást, szalonnát, kolbászt, savanyú káposztát,

Ősszínházi pillanat: az élő halott megmenekül az elégetéstől (2003)

tán búcsúztató mindig elhangzott,
de nem alakultak ki hosszú időn át
ismétlődő búcsúztató szövegek, nagyobb stabilitást mutatnak a „temetési”, legtöbbször parodisztikus
hangvételű énekek. A művelődési
otthon felépülése változást hozott
abban, hogy a gyűjtögetés utáni
evés-ivást már nem valamelyik
résztvevő házánál tartották, hanem
ebben a közösségi házban. Az öszszegyűjtögetett és elkészített élelmiszerekből és italokból viszont
mindenkit megkínáltak, aki elment
a bálba. Össznépi eszem-iszom
folyt, a hamvazást is megtartották,
de inkább csak a tréfa kedvéért.
Ebben az időben már nem volt szokásban, hogy a plébános megállítja
a mulatságot, de az igen, hogy a
templomban elharangozták a far-

sangot, és az egyházi szertartás részeként megtörtént a hamvazás.
Víg ünnepen apák napja
Mindebből látható, hogy a farsang vége az üvegcsűriek értékrendjében nagy és víg ünnepnek
számított. Ezt fejezi ki egyik táncszavuk is: „Farsang van most, ki
nem víg,/Nagy oktondi, esze híg”.
Húshagyókedden, púpos napján otthon, a családokban is ünnepet ültek.
Az erdei munkások, favágók, kőfa-

ragók aznap nem mentek dolgozni,
az állami munkán levők is elkérezkedtek. A húshagyókeddi közösségi
szokáseseményekben leginkább a
férfiak, a házasok és a legények
vettek részt. Az 1960-as évektől
kezdett elterjedni az a vélekedés,
hogy ez a nap a férfiaké, őket ünneplik. Később úgy kezdték mondani: ez az apák napja. Ez nemcsak
azt jelentette, hogy nekik aznap
minden megengedett, hanem azt is,
hogy felköszöntik őket a családban,
apró ajándékokat vásárolnak
részükre.
Az ezredfordulón
A farsang végi gyüttögetést, temetést-égetést, a bált és a hozzájuk
kapcsolódó szokásokat 1990 óta is
minden évben megtartották. A szervezők, rendezők legények, fiatal házasok, közülük kerül ki az esemény
két főszereplője, a vidám temetés
papja és kántora is. Az „élő halott”
helyett évek óta már szalmabábut
készítenek. Az egyik évben kevesebben, a másikban többen gyűjtögettek, 1996-ban például csak úgy
tizenöten, 1997-ben számuk megközelítette a harmincat. A farsangi
bált néhány évig a helybeli zenészek szervezték, rátermett rendezők
hiányában reájuk maradt a gyűjtögetés és a farsangtemetés is. A
2000-es évek elejétől Görgényüvegcsűrön elindult egy faluébredési
mozgalom,
amelynek
keretében tánccsoport alakult. A
mozgalom élére az iskola állott: különböző alkalmakra, szereplésekre,
fesztiválokra mozgósították a táncos fiatalokat, és ők szervezik a
farsang végi szokásokat is. Az
utóbbi időben a szokásjáték áttevődött a húshagyókeddet megelőző hét végére, és karneválivá
kezdett alakulni, de többszöri személyes részvételem alapján állíthatom, hogy mostani formájában is
az egész település életének izgalmas, élménydús eseménye. Erről
majd a következő farsangon szólok, mert az idei gyüttögetést és a
bált már a múlt szombaton megtartották.

Napjainkban már szalmabábut égetnek el a farsang képében (2007)
A fényképeket a szerző készítette
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Nem adták könnyen a második helyet

Bálint Zsombor

1128.

Pályázatkiírás a bizonytalanra

Szerkeszti:FarczádiAttila

Bálint Zsombor

Meghirdette 2020-as pályázatát a
sporttevékenységek első fél évi finanszírozására a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal. A pályázatokat március 9-éig lehet benyújtani
három program keretében. A teljesítménysport kategóriában pályázók
legfeljebb 80 ezer lejt igényelhetnek, tömegsport esetén a felső plafon 20 ezer lej, míg az iskolás
sportra 15 ezer lej igényelhető.
A kiírás szerint a pályázatokat elbíráló bizottság a város költségvetésében erre a célra elkülönített
összeg felső határáig ítélheti meg a
pályázóknak járó összeget, és itt
van a legnagyobb bökkenő, ugyanis
a csütörtöki tanácsülésen a városi
önkormányzat nem volt hajlandó
megszavazni a végrehajtó hatalom
által előterjesztett tervezetet. Tekintve a két fél között régóta fennálló konfliktust és a közelgő
helyhatósági választásokat, egy
ideig még eltarthat, amíg a városnak lesz költségvetése, és ebben a
sportra elkülönített összeg.
Másrészt, amennyiben a kritériumoknak megfelelő pályázatok
száma elég magas lesz, az a helyzet
állhat elő, hogy járni jár, de nem jut.
A megítélt pénz arányos csökkentésével a teljesítménysport esetében
például a megítélt maximális összeg
jelentősen alacsonyabb lehet, mint
a kiírásban szereplő 80 ezer lej, ami
hozzávetőleg így is csupán 16-17

ezer euró. Profi sportcsapatok működtetői elmondhatják, hogy ez
mire (nem) elég. Ez az összeg egy
komolyabb képességű sportoló havi
fizetése bajnoki címekre pályázó
csapatoknál (nem Marosvásárhelyen), de egy közepes, illetve gyengébb csapatnak is legfeljebb
egyhavi fizetésalapja, ha a hozzá
tartozó adókat is beleszámoljuk.
Másrészt, minél tovább tart a
költségvetés elfogadása, annál később számíthatnak az összeg folyósítására a pályázók, esetenként jóval
későbben, mint a pályázatra vonatkozó első fél év. Addig azonban fedezni kell a költségeket, ráadásul a
pályázati összeg elszámolása csak a
folyósítás után keltezett számlákkal
lehetséges, amikor már lejártak a pályázatba foglalt kiadások, és ez
ugyancsak megnehezíti a sportszervezetek dolgát.
Még távolabbinak tűnik a városi
sportklub, a CSM helyzetének rendeződése. A város költségvetésének
elfogadása után lehet majd a megszavazott keretösszeg erejéig részletezni, hogy mire költ a klub.
Jelenleg a CSM keretében a férfikosárlabda és teremlabdarúgás, valamint a női kézilabda maradt
felnőttszinten. Szintet lépésre kizárólag az utóbbi lehet képes az idén.
A CSM-nek azonban egy stratégia
elfogadása előtt rendeznie kell az
előző évből elmaradt tetemes tartozásait, amelyek miatt több hitelező
beperelte a klubot.

Abolyaissportéletről
aMarosvásárhelyiTVR-ben

Ma17.10órátólaMarosvásárhelyiTVRSípszóutáncíműműsorábanamarosvásárhelyiBolyaiFarkasLíceumbanmegélénkült
sportéletrőlMátéfiIstvánigazgatóvaléshelyettesével,HajdúZoltánnalSzucherErvinbeszélget.

A győzelemnek
köszönhetően a
CSM megerősítette a második helyét
a
D
csoportban,
és
egyre biztosabb
lehet benne, hogy
ott lesz a rájátszásban.
A női kézilabda
A osztály D csoportjában szombaton folytatódnak a
mérkőzések a harmadik bajnoki kör
utolsó fordulójával. A Marosvásárhelyi CSM hazai
pályán szerepel,
vendége a Temesvári Universitatea
lesz. (bálint)

mert figyelemre méltó, hogy a Sirius-Mureşul játékosai soha nem
látott gondossággal becsülték meg
ezen a meccsen a játékszert, a
mindössze 11 dobás nélkül elveszített labda rekordnak számít ebben
a bajnokságban.
Az eredmény következtében a
marosvásárhelyi csapatnak már
kevés az esélye, hogy a középszakaszt az alsóház második helyén
végezze, de sok múlik a lapzárta
után, Bukarestben játszott meccsen
is, az Agronomia ellen, egy nappal
a konstancai találkozó után. Számolgatni csak utána lesz érdemes.

A női kosárlabda Nemzeti Liga
alsóházának második helye volt a
tét a Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul csapatának konstancai kiszállásán. Az összevetésben jól fogott
volna egy minimális vereség is,
azonban a tisztánlátáshoz fontos
tudni, hogy a tengerparti gárda
négy idegenlégióssal állt pályára,
és csak nyolc játékost használt,
míg a marosvásárhelyi keretből sérülés miatt nem tudott pályára lépni
Smelser, így Ionel Brustur edző
csupán egyetlen külföldi játékosát
tudta bevetni a
küzdelemben. A
meccsre így is a kiegyensúlyozottság
volt jellemző, kivételt csak az első
negyed utolsó öt
perce
képezett,
amikor a tízpontos
végső különbség is
kialakult egy 14-0s hazai sorozatnak
köszönhetően.
Keményen küzdöttek a négy légiós
ellen
a
marosvásárhelyi
lányok, és ezt a
statisztika adatai is
alátámasztják. A
nyilvánvaló palánk
alatti
hátrányt
Smelser hiányában
távoli dobásokkal
próbálták kompen- Ionel Brustur (j2) marosvásárhelyi edzőnek jórészt hazai és helyi játékosokat kellett bevetnie a négy idegenlégióssal kiálló tengerparti ellenfél otthonában.
Fotó: Nagy Tibor
zálni, és elég jó haJegyzőkönyv
NőikosárlabdaNemzetiLiga,alsóház,10.forduló:KonstancaiPhoenix–MarosvásárhelyiSirius-Mureşul67:57(20-9,17-18,18-18,12-12)
Konstanca,sportcsarnok,100néző.Vezette:AlexandruIvan(Târgovişte),AndreiBădilă(Bukarest),MateiBănică(Bukarest).Ellenőr:MihaiCaraion(Bukarest).
Phoenix:Brozoski19pont(1),Scott14(1),Beldian12(2),Vati12(2),Matijević5,Erak4,Geleriu
1,Mititelu.
Sirius-Mureşul:Feiseş14(3),Badi12(2),Mészáros10(1),Gál9(2),Dunbar9,Ignat-Kleemann
3(1),Bobar.

Eredményjelző
NőikosárlabdaNemzetiLiga,felsőház,7.forduló:AradiFCC–SzatmárnémetiCSM83:65,BrassóiOlimpia–CSMTârgovişte64:70,KolozsváriU–SepsiszentgyörgyiSepsiSIC61:103.
NőikosárlabdaNemzetiLiga,alsóház,9.forduló:KonstancaiPhoenix–BukarestiRapid74:66,
KézdivásárhelyiKSE–CSMAlexandria63:72;10.forduló:BukarestiRapid–CSMAlexandria
53:60,KonstancaiPhoenix–MarosvásárhelyiSirius-Mureşul67:57,KézdivásárhelyiKSE–NagyváradiCSURookies86:33.

Magabiztos siker idegenben

Tizenöt gólos sikert aratott a
Marosvásárhelyi CSM női kézilabdacsapata a Marta otthonában.
A nagybányai csapat kissé megerősödött a téli szünetben, győzelemmel kezdett Resicabánya ellen,
az éllovas Köröskisjenő otthonában is viszonylag jól tartotta
magát, ezúttal azonban nem tudta
felvenni a versenyt a marosvásárhelyiekkel.
A nagy különbség a második félidőben alakult ki, szünetig viszonylag kiegyensúlyozott volt az
összecsapás. A első félidő végén
még csak két gól volt Mihaela Evi
csapatának az előnye, azonban a
második játékrészben hengerelt a
marosvásárhelyi csapat, nem kevesebb, mint 13 góllal dobott többet,
mint az ellenfele. A védelem és a
kapusteljesítmény is jelentősen javult, a nagybányaiak mindössze öt
gólt szereztek az egész félidő alatt.
Sajnos, ezen a meccsen nem lépett
pályára Târşoagă, aki az előző fordulóban megsérült a Köröskisjenő
elleni rangadón, és egyelőre nincs
hír arról, hogy mennyi időt kell kihagynia, holott alig tért vissza egy
nyolc hónapos, térdkereszteszalagszakadás okozta kényszerszünet
után.

tékonysággal tették, hiszen kilenc
tripláig jutottak a mérkőzésen. A
házigazdák azonban nem tették
meg azt a szívességet, hogy nagyon lemaradjanak ilyen tekintetben,
így
a
tizenkét
próbálkozásukból átlagban minden
második kísérletük sikeresnek bizonyult. Ugyanakkor Konstanca
főleg közelről szerzett sok pontot,
és ha itt nem is volt épp olyan nagyon jó a dobások pontossága,
több kísérletük volt, mint ellenfelüknek, ami elégnek bizonyult a
győzelemhez. Ehhez a lepattanózási fölény járult elsősorban hozzá,

7

Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Női kézilabdaA osztály, D csoport, 14. forduló: Nagybányai
Marta–MarosvásárhelyiCSM16-31(11-13)
Nagybánya,200néző.Vezették:GabrielBiriş(Beszterce),Paul
Coroban(Beszterce).
MarosvásárhelyiCSM:Ugran(Stan)–Ola3gól,Munteanu3,
Bucin 3, Darie, Moldovan 2, Bărăbaş 6, Ghemeş 6, Lăcătuş 2,
Radu,Stângu3,Sângeorzan3.

Eredményjelző
AnőikézilabdaAosztályDcsoportjának14.fordulójában:Temesvári Universitatea – Resicabányai CSU 30-23, Nagybányai
Marta – Marosvásárhelyi CSM 16-31, Köröskisjenői Crişul –
NagyváradiCSU33-25.
LégiósokkalerősítaCSM
KétlégiósiscsatlakozhataMarosvásárhelyiCSMcsapatához
afolytatásban,aszakvezetésugyanisafeljutástszeretnémegcélozni,nohamégnemvilágos,hogymilyenleszazanyagiháttéra
folytatásban.Akeretneknyilvánvalóanelsősorbanátlövőposzton
vanszükségeerősítésre.AmontenegróiVanessaAgovićmárbemutatkozottacsapatbanegymúlthetibarátságosmérkőzésen,
amikoraNagybányaiMinaurvoltazellenfél,deahétvégibajnokinegyelőremégnemjátszhatott.AgovićaBudučnostPodgorica
játékosavoltabbanazidényben,amikoracsapatCristinaNeaguvalBajnokokLigájátnyert,deő,tekintve,hogyNeaguvalazonos
poszton,balátlövőkéntszerepel,kevesetjátszott.Ugyancsakerősítenénekajobbátlövőposzton,amelyetvilágszertealegnehezebb
betölteniegykézilabdacsapatban,hiszenerőslövésűbalkezesaz
ideálismegoldás.Erreegyoroszjátékost,NataljaDansinátszemeltékki,aDinamoVolgográdésaKubanKrasznodarkorábbi
játékosát,akiaBukarestiDinamónálismegfordult.Esetébenbonyolultabbazügyintézés,deremélik,hogyhamarosancsatlakozhatakerethez.
MihaelaEviedzőúgyvéli,akétátlövőérkezésévelésStânguismételt formába hozásával eléggé kiegyensúlyozott lesz a keret
ahhoz,hogybízhassonafeljutáskivívásában.
Akiírásatavalyihozhasonló.ArájátszásbanazAosztálynégy
csoportjának első két-két helyezettje két csoportban folytatja,
ahonnanismétakét-kétlegjobbcsapatjuttovább.Anégyegyüttes
(ésezeltératavalyitól)körmérkőzésestornánveszrészt,amelyről
akétlegjobbfeljutaMOLVirágokligájába,mígakéttovábbi
újabbesélytkapazélvonalban11-12.helyenvégzettcsapatokkal
vívottpótselejtezőtornán.(bálint)
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Nagelsmann Gulácsit is dicsérte,
Mourinho az eredménybe
és a csapategységbe kapaszkodik

A Lipcse magyar kapusa bekerült a Bajnokok Ligája elmúlt heti álomcsapatába. Fotó: AP

Julian Nagelsmann csapata érett játékát
emelte ki és Gulácsi Péter nagy védéseit
is megemlítette az RB Leipzig 1-0-s londoni Bajnokok Ligája-győzelme utáni értékelésében.
A német labdarúgó-bajnokságban második helyezett együttes szerdán a Tottenham
Hotspur vendégeként nyert a nyolcaddöntős párharc első felvonásán úgy, hogy az
összecsapás nagy részében ellenfele fölé
nőtt, illetve kontrollálta a játékot. A tréner
kiemelte, a kilencven perc során csak egy
nagy helyzete volt a hazaiaknak.
„Ezt leszámítva kezünkben tartottuk a
mérkőzést, az első félidőben nagy volt a
labdabirtoklási fölényünk, úgy vélem,
hogy nagyon éretten futballoztunk. A fiatalokból álló csapatok néha türelmetlenné
válnak, mert úgy érzik, hogy már gólt kellett volna szerezniük, különösen idegenben, de mi türelmesek maradtunk, nem
akartuk túljátszani a dolgokat, és jól kontrolláltuk a Tottenham ellentámadásait” –
összegzett az edző.
Azt ugyanakkor elismerte, hogy a második játékrész második felében, Lamela
és Ndombélé beállása után a londoni csapat mindent egy lapra feltéve rohamozott,
ők pedig kissé tompává váltak, mert addig
sokat dolgoztak. „A Spurs mindent beleadott, Péter (Gulácsi) pedig két nagy védést mutatott be, de összességében
megérdemelt győzelmet arattunk” – tette
hozzá, egyúttal azonban óvatosságra intett, mondván, ez csak az első mérkőzés
volt, a másodikon is hasonló színvonalon
kell futballozniuk. „Nem volt olyan érzésem az öltözőben, hogy a fiúk egymás között arról beszéltek volna, könnyű lesz
majd megverni a Tottenhamet” – érzékeltette a hangulatot.

A magyar válogatott kapus a védéseit
illetően az M4 Sportnak úgy nyilatkozott:
„Nyilván ez egy olyan szint már, ahol az
ilyen kis extrákra szüksége van egy csapatnak. Alapvetően úgy gondolom, hogy
a srácok előttem sokat segítettek, nagyon
sokat levédekeztünk. Az első félidőben
egy helyzete volt a Tottenhamnek, a
végén meg pár szabadrúgásból voltak veszélyesebbek, de alapvetően a csapat védekezése nagyon jó volt.”
Gulácsi – 2007 óta az első magyar labdarúgó, aki kezdőként lépett pályára a BL
kieséses szakaszában – hozzátette: a viszszavágón sem számít kevesebb feladatra,
mint hangsúlyozta, biztos, hogy nagyon
nehéz mérkőzés lesz.
José Mourinho, a hazaiak kétszeres
BL-győztes portugál mestere elsősorban
az eredménybe kapaszkodik. „Ami miatt
úgy gondolom, hogy a továbbjutás még
lehetséges, az az eredmény. Az 1-0 az 10, nem 10-0, a párharc így nyitott. Nem a
miénk lenne az első csapat, amely otthon
kikap 1-0-ra és utána továbbjut. Ami
miatt még bízom ebben, az a játékosaim
hozzáállása, mentalitása, az, ahogy nemcsak játékosként, hanem emberként és
csapatként viselkednek” – értékelt a vezetőedző, majd a csapat hiányzóira utalva
úgy fogalmazott: „Amit mindenképpen
garantálhatok, az az, hogy bár nem
tudom, kivel, de odamegyünk és küzdeni
fogunk.”
A Spurs sztárcsatára, a korábban megsérült Harry Kane áprilisig nem játszhat,
és a héten derült ki, hogy másik kiemelkedő gólszerzőjének, Szon Hung Minnek
eltört a karja, emiatt sokáig nem lesz bevethető, Mourinho szerint ebben az
idényben már nem is tér vissza a pályára.

Az ifjú Hagi duplájával fordítottak Gerrardék

A Wolverhampton 4-0ra kiütötte az Espanyolt,
ezzel a labdarúgó-Európaliga legjobb 32 csapata
közt a legfölényesebb sikert érte el az odavágókon. Fordulatos mérkőzést
játszott a Rangers és a
Braga, Steven Gerrard
együttese 2-0-s hátrányból
állt fel – Ianis Hagi a hajrában duplázott. A Wolfsburg és a Leverkusen sem
botlott, igaz, megszenvedett ellenfelével. A Roma
1-0-s sikert aratott.
Diogo Jota lényegében
egymaga intézte el a Ferencváros csoportját megnyerő Espanyolt,
amely 4-0-ra kikapott a Wolverhampton vendégeként. A portugál támadó három gólt szerzett,
mellette még honfitársa, Ruben Neves talált a
kapuba. Jota – a selejtezőket is számolva – 11
európai tétmérkőzésen 14 gólból vette ki közvetlenül a részét – kilencszer maga talált a kapuba, ötször az asszisztot jegyezte.
Szintén formalitássá tette a visszavágót a
Basel, amely az APOEL otthonában aratott 30-s sikert.
Óriásit hajrázott Steven Gerrard együttese, a
Rangers, amely kétgólos hátrányból felállva, az
utolsó 23 percben fordította meg a Braga elleni
találkozót. A télen szerződtetett Ianis Hagi duplázott a portugál rivális ellen, az eredmény 3-2.
Nem hibáztak a németek: a Wolfsburg a Malmőt, a Bayer Leverkusen az FC Portót győzte

Fotó: fourfourtwo.com

le 2-1-re hazai pályán. A Leverkusennel húsz
éve először fordult elő, hogy – minden sorozatot figyelembe véve – egy naptári év első négy
hazai mérkőzéséből mindegyik meccset megnyerje. A Porto elleni találkozót megelőzően 34
olyan UEFA-kupa-/Európa-liga-meccse volt a
német együttesnek, amelynek szünetében vezetett – mind a 34-et megnyerte. Csütörtöktől
35/35 ez a mutató.
A Roma zsinórban a 10. európai kupamérkőzésén is gólt szerzett – új klubrekordot felállítva
–, igaz, Carles Pérez gólján kívül több öröme
nem lehetett a Gent elleni mérkőzésben az olasz
drukkereknek. A belga együttes mezőnyben
szinte végig méltó ellenfele volt a rómaiaknak,
sőt, több lövéssel és fejessel is próbálkozott,
mint a házigazda (12 szemben a 15-tel), az
eredmény 1-0.

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga,anyolcaddöntőbejutásért,elsőmérkőzések:
*Rangers(skót)–Braga(portugál)3-2
Gólszerzők:I.Hagi(67.,82.),Aribo(75.),illetveFransergio(11.),A.Ruiz(59.).
*ASRoma(olasz)–Gent(belga)1-0
Gólszerző:C.Pérez(13.).
*Wolfsburg(német)–Malmö(svéd)2-1
Gólszerzők:Brekalo(49.),Mehmedi(62.),illetveThelin(47.).
*AZAlkmaar(holland)–LASKLinz(osztrák)1-1
Gólszerzők:Koopmeiners(86.–11-esből),illetveRaguz(26.).
*Olympiakosz(görög)–Arsenal(angol)0-1
Gólszerző:Lacazette(81.).
*APOEL(ciprusi)–Basel(svájci)0-3
Gólszerzők:Petretta(16.),Stocker(53.),ArthurCabral(66.).
*BayerLeverkusen(német)–Porto(portugál)2-1
Gólszerzők:Alario(29.),Havertz(57.–11-esből),illetveLuisDiaz(73.).
*Wolverhampton(angol)–Espanyol(spanyol)4-0
Gólszerzők:Jota(15.,67.,81.),R.Neves(52.).
*SahtarDonyeck(ukrán)–Benfica(portugál)2-1
Gólszerzők:AlanPatrick(56.),Kovalenko(72.),illetveT.Tavares(62.).
*EintrachtFrankfurt(német)–Salzburg(osztrák)4-1
Gólszerzők:Kamada(12.,43.,53.),Kosztics(56.),illetveHvangHiCsan(85.–11-esből).
*Ludogorec(bolgár)–Internazionale(olasz)0-2
Gólszerzők:Eriksen(71.),R.Lukaku(94.–11-esből).
*FCBruges(belga)–ManchesterUnited(angol)1-1
Gólszerzők:Dennis(15.),illetveMartial(36.).
*KolozsváriCFR(román)–Sevilla(spanyol)1-1
Gólszerzők:Deac(59.–11-esből,illetveen-Nesziri(82.).
*FCKoppenhága(dán)–Celtic(skót)1-1
Gólszerzők:N’Doye(52.),illetveEdouard(14.).
*Getafe(spanyol)–Ajax2-0
Gólszerzők:Deyverson(38.),Kenedy(93.).
*SportingCP(portugál)–Basaksehir(török)3-1
Gólszerzők:Coates(3.),Sporar(44.),L.Vietto(51.),illetveVisca(77.–11-esből).

Döntetlen Kolozsváron: a Sevilla nem bírt a CFR-rel

A labdarúgó-Európa-liga nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcának első mérkőzésén a Kolozsvári
CFR hazai pályán 1-1-es döntetlenre játszott a Sevillával.
Több mint 17 ezer néző fogadta
Kolozsváron a Sevillát, s mivel a
spanyol csapatot nem kísérték el
szurkolók a találkozóra, még a vendégszektorban is hazai nézők ültek.
A találkozó hat perc késéssel indult, mivel Deniz Aytekin játékvezető és a videobíró-rendszert
kezelő kollégái között megszakadt
a kapcsolat. Pedig, mint később kiderült, a VAR a mérkőzés főszereplője volt, mindkét csapat a
képernyő előtti bíróknak köszönhette a gólját.
Az első percekben a CFR megpróbálta letámadni a Sevillát, de
Adrian Păun és Ciprian Deac is
csak pontatlan távoli lövésekig jutott, kezdte beszámolóját a mérkőzésről az NSO. A spanyolok
negyedóra után teljesen átvették a
játék irányítását, de kaput találó lövésük nekik sem volt az első félidő-

javára döntött: Damjan Djokovic
szabályosan blokkolta Lucas
Ocampos lövését. A hajrában négy
csatárral támadó Sevilla végül
mégis kijátszotta a hazai lescsapdát,
De Jong és Jusszef en-Nesziri üresen maradt a kapu előtt, és a csereként beálló marokkói kiegyenlített
(1-1). Aytekin ezt is visszanézette,

Ciprian Deac büntetőből vezetéshez juttatta a román bajnokot.

ben: Fernando és Luuk de Jong is
mellé fejelt, majd Suso átlövése
után a holland csatár sarkáról a
lécre pattant a labda.
A második félidő is kolozsvári
rohamokkal indult, és bár a CFR
szögletei nem hoztak veszélyes fejeseket vagy lövéseket, egy felívelés után Jules Koundé kézzel ért a
labdához. Aytekin ugyan előbb to-

Fotó: GSP

vábbengedte a játékot, ám közbelépett a VAR, és miután személyesen
is visszanézte az akciót, megítélte a
büntetőt, amelyből Deac erőből, laposan a bal alsó sarokba vágta a
labdát (1-0).
A Sevilla válasza nem késett, tíz
perccel később a spanyolok is reklamáltak egy kezezés utáni tizenegyest, de a VAR megint a CFR

majd megadta a gólt, így a hazai közönség a hajrában már a döntetlen
megmaradásáért szurkolt. Ezt Giedrius Arlauskisnak meg is köszönhette a CFR, a litván kapus ugyanis
a 94. percben a léc alól tolta ki a
Rony Lopes által rábombázott labdát – ez volt a mérkőzés egyetlen
védése.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga,anyolcaddöntőbejutásértrendezett
párharc,1.mérkőzés:KolozsváriCFR–SevillaFC1-1(0-0)
Kolozsvár,Dr.ConstantinRădulescustadion,vezette:DenizAytekin(német).
Gólszerzők:CiprianDeac(59.–büntetőből),illetveYoussefEnNesyri(82.).
Sárgalap:Fernando(44.),SergioReguilon(68.).
CFR:GiedriusArlauskis–CristianManea,PauloVinicius,AndreiBurcă,MarioCamora–CiprianDeac,MihaiBordeianu,Damjan Djokovic, Adrian Constantin Păun (74. Ovidiu Hoban) –
LacinaTraore(83.MarioRondon),BillelOmrani(85.CătălinGolofca).
Sevilla:TomasVaclik–JesusNavas(73.YoussefEn-Nesyri),
JulesKounde,DiegoCarlos,SergioEscudero–JoanJordan,NemanjaGudelj,Fernando–Suso(90+1.FrancoVazquez),Luukde
Jong,LucasOcampos(78.RonyLopes).
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Diósgyőri pontmentés Kisvárdán

A Diósgyőr az utolsó tíz percben két gólt szerezve 2-2-es döntetlent játszott Kisvárdán a
labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 22. fordulójában.
Lendületesen kezdte a találkozót a Kisvárda, amely Protic
révén több veszélyes akciót vezetett a bal oldalon. Tíz perc után
kiegyenlítetté vált a játék, amely
többnyire a két tizenhatos közt
folyt a sok pontatlan passz miatt.
A félidő közepén aztán Brkovic
nagy hibáját kihasználva Viana
robogott el a jobb szélen, majd
tökéletes tálalását Cukalasz értékesítette. A vendégek hátrányban
sem tudtak újítani, így komolyabb helyzet nélkül telt el a szünetig hátralévő idő.
A miskolciakon a pihenő sem
segített, elképzelés nélkül és
erőtlenül futballoztak, a Kisvárda védelmének jószerivel
csak néhány beadást kellett hatástalanítania, Dombónak pedig
egy-két rutinfeladatot leszámítva
dolga sem volt. A hajrához közeledve aztán Melnyik lövése
megduplázta a hazai előnyt,
Tischler viszont három méterről
sem tudta végleg eldönteni a
három pont sorsát.
A kimaradt ziccer alaposan
megbosszulta magát, mivel a
DVTK csereemberei közül
előbb Molnár – csapata első komoly helyzetét értékesítve – szépített,
majd
Egerszegi
egyenlített. Az utolsó pillanatban Tischler még egy helyzetet
kihagyott, így hiába játszott a
mérkőzés nagyobb részében fölényben a Kisvárda, meg kellett
elégednie egy ponttal.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga
NB I, 22. forduló: Kisvárda
Master Good – Diósgyőri VTK
2-2 (1-0)
Kisvárda, 2512 néző, vezette: Bognár.
Gólszerzők: Cukalasz (23.),
Melnyik (76.), illetve Molnár
G. (82.), Egerszegi (89.).
Sárga lap: Lucas (36.), illetve Tabakovic (67.), Iszlai
(74.).
Kisvárda: Dombó – Melnyik, Kravcsenko, Rubus, Protic – Lucas, Kraszjuk –
Gosztonyi (60. Sassá), Cukalasz, Grozav (87. Obradovic) –
Fernando Viana (80. Tischler).
Diósgyőr: Danilovic – Sesztakov, Brkovic, Polgár, Vági
(80. Egerszegi) – Iszlai, Márkvárt – Hasani, Rui Pedro (66.
Molnár G.), Kiss T. – Ivanovski (66. Tabakovic).

Eredményjelző
Szorosabb lett az élmezőny a magyar labdarúgó OTP Bank Liga
NB I 22. fordulójában, szombaton. A címvédő és éllovas Ferencváros ugyanis 3-0-s vereséget szenvedett a tabellán harmadik Mezőkövesd vendégeként, míg a második MOL Fehérvár saját közönsége
előtt könnyedén kerekedett a Zalaegerszeg fölé.
A román bajnokságban a tegnapi lapzártáig két meccset játszottak
le. Nagy meglepetésre értékes pontokat veszített el a Bukaresti
FCSB, amely nem tudta megszerezni a győzelmet hazai pályán a
Chindia Târgovişte ellenében.
Elkezdődött a 2. ligás bajnokság is, az első ligás szereplésre pályázó Petrolul Ploieşti felülmúlta a nemrégiben még élvonalbeli Dunărea Călăraşi együttesét.
Eredmények:
* OTP Bank Liga NB I, 20. forduló: Budapest Honvéd – Puskás
Akadémia FC 1-1, Kaposvári Rákóczi FC – Újpest FC 0-1, Kisvárda
Master Good – Diósgyőri VTK 2-2, MOL Fehérvár FC – ZTE FC
4-1, Paksi FC – Debreceni VSC 4-2, Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC 3-0.
* Casa Liga 1, 26. forduló: FC Voluntari – Nagyszebeni Hermannstadt 2-0, Bukaresti FCSB – Chindia Târgovişte 1-1. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 49 pont, 2. CSU Craiova 46, 3. FCSB 44.
* 2. liga, 22. forduló: Kolozsvári Universitatea – Campionii FC
Argeş Piteşti 1-1, Konstancai Farul – Concordia Chiajna 3-1, CS
Mioveni – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 0-2, Sportul Snagov –
Bodzavásári SCM Gloria 0-3, Temesvári Ripensia – Bukaresti Metaloglobus 3-0, Petrolul Ploieşti – Dunărea Călăraşi 2-0, Zsilvásárhelyi Pandurii – Resicabányai CSM 1-4. Az élcsoport: 1. Aradi UTA
41 pont, 2. CS Mioveni 37, 3. Bukaresti Rapid 35.

Rubus Tamás (b), a Kisvárda és Mirko Ivanovski, a Diósgyőr játékosa a kisvárdai Várkert
Stadionban. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
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A Fehérváron légióskodó Milanov is
meghívót kapott a bolgár keretbe

Többek között a Székesfehérváron
légióskodó Georgi Milanov is meghívót kapott a fehéroroszok ellen szerdán
sorra
kerülő
barátságos
mérkőzésre készülő bolgár labdarúgóválogatott keretébe. Georgi Dermendzsiev szövetségi kapitány 23 fős
keretébe a csütörtökön és a héten is
Európa-liga mérkőzést játszó Ludogorecből nem került be futballista, a bolgár szövetség ugyanakkor szerdán a
honlapján jelezte, külön köszönetet
mond azoknak az egyesületeknek,
amelyek elengedték futballistáikat a
nem hivatalos barátságos meccsre.
A bolgárok március 26-án Szófiában a magyar válogatottat fogadják
Európa-bajnoki pótselejtezőn, a győztes pedig öt nappal később játszik
hazai pályán Izlanddal vagy Romániával az Eb-részvételért.
A bolgár válogatott 23 fős kerete:
* kapusok: Georgi Georgiev (Szlavija Szófia), Martin Lukov (Lokomo-

tiv Plovdiv), Daniel Naumov (CSZKA
Szófia)
* védők: Ivan Goranov (Levszki
Szófia), Andrea Hrisztov (Szlavija
Szófia), Angel Ljaszkov (Botev
Vraca), Viktor Popov (Cserno More
Várna), Ivan Turicov (CSZKA Szófia), Sztefan Velkov (RKC Waalwijk),
Petar Zanev (CSZKA Szófia)
* középpályások: Valentin Antov
(CSZKA Szófia), Alekszandr Cvetkov
(Beroe Sztara Zagora), Dimitar Iliev
(Lokomotiv Plovdiv), Galin Ivanov
(Szlavija Szófia), Krisztijan Malinov
(CSZKA Szófia), Georgi Milanov
(MOL Fehérvár FC), Todor Nedelev
(Botev Plovdiv), Alekszandr Tonev
(Botev Plovdiv)
* csatárok: Szpasz Delev (Arda
Krdzsali), Iszmail Isza (Cserno More
Várna), Sztaniszlav Ivanov (Levszki
Szófia), Szvetoszlav Kovacsev (Arda
Krdzsali), Martin Mincsev (Cserno
More Várna)

Negyven perc alatt elfogytak a magyar szurkolók részére biztosított jegyek
Mindössze negyven perc alatt elfogyott a magyar szurkolók számára biztosított 2500 belépő a Szófiában március 26-án sorra kerülő labdarúgó-Európa-bajnoki pótselejtezőre. Az MLSZ Twitter-oldala számolt be a
felfokozott érdeklődésről nem sokkal azt követően, hogy péntek délelőtt
megkezdődött az értékesítés.
A bolgárok elleni találkozót a Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban romániai idő szerint 21.45-kor rendezik.
Marco Rossi szövetségi kapitány a tervek szerint március 16-án hirdeti ki
keretét. A magyar válogatott négy éve ugyancsak pótselejtezőn harcolta ki
az Eb-részvételt.
Közel tízszeres a túljelentkezés a német–francia rangadóra
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) akár 710 ezer jegyet is el tudna
adni a nyári Európa-bajnokság Németország – Franciaország csoportrangadójára, ennyi igénylés érkezett ugyanis a meccsre, amelyet a mintegy
tizedennyi néző befogadására alkalmas müncheni stadionban rendeznek.
Az UEFA közlése szerint csak a július 12-i, londoni döntő iránt érdeklődtek ennél többen, 714 ezren.
A német–francia csatát június 16-án rendezik a bajor fővárosban, München mellett Budapesten, a Puskás Arénában bonyolítják le az F csoport mérkőzéseit. A négyesnek még a címvédő portugálok a tagjai, s ide kerül a
magyar válogatott is, amennyiben sikerrel veszi a pótselejtezőt.
Az egész Eb-re – amelyre 12 ország arénáiban kerül sor – összesen több
mint 28 millió jegyigénylés érkezett, ez rekord a torna történetében. A kontinensbajnokságra 2,5 millió belépő áll rendelkezésre.

Románia 37., Magyarország 52. a FIFA-világranglistán
A román válogatott változatlanul a 37., a magyar csapat továbbra is 52. a
Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján,
amelynek élén a világbajnoki bronzérmes Belgium maradt.
A legutóbbi, decemberi rangsorhoz képest az első 22 között nem történt
változás: a belgákat a világbajnok franciák, majd a brazilok, az angolok és
az uruguayiak követik.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés): 1. (1.) Belgium 1765 pont,
2. (2.) Franciaország 1733, 3. (3.) Brazília 1712, 4. (4.) Anglia 1661, 5. (5.)
Uruguay 1645, 6. (6.) Horvátország 1642, 7. (7.) Portugália 1639, 8. (8.)
Spanyolország 1636, 9. (9.) Argentína 1623, 10. (10.) Kolumbia 1622, 11.
(11.) Mexikó 1621, 12. (12.) Svájc 1608, 13. (13.) Olaszország 1607, 14.
(14.) Hollandia 1604, 15. (15.) Németország 1602, ...37. (37.) ROMÁNIA
1475, ...39. (39.) Izland 1465, ...52. (52.) MAGYARORSZÁG 1416, ...59.
(59.) Bulgária 1381.

Dzsudzsák Balázs góllal mutatkozott be
új csapatában

Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgó-válogaA szélső éppen előző klubja, az al-Ittihad Kalba
tott csapatkapitánya góllal mutatkozott be az al- FC otthonában debütált új együttesében. KezdőAin FC színeiben az Egyesült Arab Emírségek ként végigjátszotta a 14. fordulóból elhalasztott
bajnokságában.
mérkőzést, amelynek 71. percében ő szerezte a
vendégek harmadik gólját.
A találkozót végül 4-1-re
nyerte meg az al-Ain.
Dzsudzsák szerződését
február elején bontották fel
az al-Ittihad Kalba FC-nél,
a klub akkor szakmai okokkal indokolta a döntést,
mondván, Jorge da Silva
vezetőedző hosszú távú elképzeléseiben már nem
szerepelt a támadó.
Az al-Ain a második, az
al-Ittihad Kalba a 11. helyen állt az élvonal 16. forFotó: sport360
dulóját követően.

Fotó: molfehervarfc.hu

A Puskás Aréna versenyben
az Év Stadionja díjért

A tavaly novemberben átadott Puskás Aréna is szerepel azon a 21 létesítményt felsoroló listán, amelyről kikerül majd a 2019-es év stadionja.
A futballarénákkal foglalkozó stadiumdb.com honlap által meghirdetett versenyben 19 ország létesítményei közül választhatják ki az öt legjobbat a szavazók. A legjobbnak ítélt stadionra öt, a másodikra négy, a harmadikra három,
a negyedikre kettő, az ötödikre pedig egy csillagot kell adniuk a voksolóknak,
és a szavazatok összesítése, valamint szakértő építészek véleménye alapján
ítélik majd oda az Év Stadionja díjat.
A listára csak a tavaly átadott és legalább 10 ezer néző befogadására alkalmas
arénák kerülhettek fel, a Puskás Aréna mellett a dunaszerdahelyi MOL Aréna
is versenyben van. Szavazni március 15-ig lehet a stadiumdb.com oldalon.
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Bállal, elmélkedéssel, imával és vacsorával

A házasság hetét ünnepelték

Nagy érdeklődés közepette,
három programponttal ünnepelték Balavásáron a házasság hetét, hogy megerősítsék
a házaspárokat: a kapcsolatot
nem eldobni, hanem javítani
kell.

Gligor Róbert László

Február 9-én Tamás Gábor
könyv- és lemezbemutatójával,
koncertjével vette kezdetét a hatodik balavásári házasság hete, míg
egy héttel később, múlt vasárnap
délután Veress László marosszentgyörgyi református lelkipásztor Az
idő című előadásával zárult. A lelkész arra hívta fel a figyelmet, hogyan kellene kihasználnunk azt és
hogy használjuk az időnket Isten
dicsőségére, az emberi élet hasznára.
Előző nap, szombaton kosaras
bálban ünnepelt 64 házaspár, de ez
sem egyszerű táncmulatság volt,
hanem a házasság hete idei mottójához – Csapatjáték szerelemmel –
igazodott. Éjfélkor a párok különleges feladatot kaptak: egy kifeszített
zsinórhoz kellett felsorakozniuk,
egymással szemben állva egyik kezükkel megfogták a párjuk kezét,
majd a szabadon maradt kézzel szalagokból csokrot kellett kötniük a
zsinórra. Úgy kellett együtt dolgoznia a két kéznek, mintha egyetlen
személyé lenne. A csokrok felkötése után a zsinórból a padlón egy
hatalmas virágcsokrot alakítottak
ki, jelezve, hogy mindannyian egy
virágoskert részei. A feladattal azt
próbálták tudatosítani, hogy az akadályok, korlátok ellenére a házasság
csuszamlós talaján mint korcsolyázó pár kell haladni, együttműködve, kézen fogva, harmóniában,
a feladatokat meg kell beszélni, a
kapcsolaton dolgozni, javítani kell.
A végén a házaspárok egy hatalmas
kört alkotva, kézen fogva énekelték
el sokadjára az Azért vannak a jó
barátok című dalt, majd táncoltak a
Nem tudok élni nélküled című
dalra. Az éjszaka során tucatnyi értékesebb nyereménytárgyat is kisorsoltak, a tortától kezdve háztartási
cikkekig.
Nem kidobni, hanem megjavítani!
A házasság hetét tizenhárom éve
szervezik Magyarországon, a községben idén hatodjára csatlakoztak
hozzá. A Balavásárért Egyesület
húsz éve szervez kosaras bálokat,
az utóbbi években ezt a házasság
hetében tartják, hogy ezáltal is erősítsék a párok kapcsolatát. A mindig
valamilyen jelentős üzenettel bíró
program keretében első évben megépítették a házasság erős várát,
majd a szélviharba került házasság
hajóját mentették meg, csillagokat
küldtek a házasok az égre Istenhez,
napos és felhős váltakozó napokat
idéztek, együtt kormányozták a
párok a házasság hajóját – tudtuk
meg Székely Ella szervezőtől. Azért
is látták fontosnak ebbe bekapcsolódni, mert a házaspárok sok problémával szembesülnek, sok a válás
is, de legalább ezeken a rendezvényeken fel tudják hívni a figyelmet,
hogy a problémákat meg kell beszélni, közösen meg kell oldani, hiszen a házasság nem egy háztartási

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁSOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64487-I)

ANORANDKFT. előnyös feltételekkel alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAT. Az
önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (64537-I)
Alkalmazunk SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN
FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto
Mureş Kft. Érdeklődni lehet a cég székhelyén, a Prut u. 10. szám alatt.
(64538-I)

Különleges feladatot kaptak a bálozó házaspárok, amit együttműködve kellett megoldaniuk
(Fotó: facebook.com/Székely Ella)

cikk, amelyet kidobunk, ha nem
működik, a házasságot meg kell
próbálni megőrizni, javítani rajta,
hűek maradni egymáshoz, megtartani az esküt. Egy falu, egy közösség akkor működik jól, ha már a
legkisebb sejtjében, a családban is
jól mennek a dolgok.
Székely Ella elégedetten nyilatkozta, hogy minden programon százan felül volt a résztvevők száma,
és mindenkitől nagyon jó visszajelzéseket kaptak. Az egyesület 2014
óta szervez különböző tevékenységeket a balavásáriak minden korosztályának a báloktól kezdve a
színházlátogatásig, és örömmel tapasztalják, lassan eljutottak oda,
hogy a helyiek már igénylik is a tevékenységeket, törekszenek az értékek megőrzésére. A házasság heti
programoknak azért is örül a szervező, mert jó látni, hogy mennyien
számot tartanak a közösségre,
együtt lenni a barátokkal, kikapcsolódni, feltöltődni, hiszen mindanynyian taposómalomban élünk.
Mindig örülnek azoknak, akik megjelennek a rendezvényeken, mert
azok nem küszködnek gondokkal,
ugyanis akinek nem működik a házassága, az nem megy közösségbe.
Nyárádszeredában is
bekapcsolódtak
Múlt héten a nyárádszeredaiak
és környékbeliek is bekapcsolódtak
a házasság heti rendezvényekbe.
Múlt kedden Cosma István pszichológus, mentálhigiénés szakember
tartott előadást az érdeklődőknek a
középiskola dísztermében Építőkockák a családi kapcsolatokhoz
címmel, míg szombaton a kolozsvári Fóris-Ferenczi Rita egyetemi
oktató mutatta be könyveit. A
Gondviselés segélyszervezet munkatársa, Kiss Zsuzsánna unitárius
lelkész közösségi csoportot hozott

létre, ahol a tagok egész héten át
különböző feladatokat kaptak,
amelyekkel párkapcsolatuk múltjára, egymás jellemzőire tekinthettek vissza, de olyan kérés is volt,
hogy fogják kézen egymást, menjenek templomba, és imádkozzanak a házasságukért. A hét
zárómozzanataként gyertyafényes
vacsorával ünnepelhettek a házaspárok.
„Életünk és emberi kapcsolataink alapja a házasság és a család.
Nem a piros lufiként kirobbanó Valentin-nap és a rá épülő hatalmas
üzlet a mi ünnepünk, hanem ez a
néhány nap, az elköteleződésen és
kölcsönös szereteten alapuló házasság hete. Február 10-16. között figyeljünk
tudatosabban
a
házasságunkra és arra az emberre,
társra, akit egy életre választottunk”
– állt a szervezők felhívásában.

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek.
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról
köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból;
Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában
kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270- 381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A hirdetési rovatban
megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz POSTAI KÉZBESÍTŐT
0265/224-300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro
weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, cserépforgatást, csatornajavítást, festést,
vakolást. Tel. 0745-229-245. (6730-I)

Fájó szívvel emlékezünk február

ELADÓ 2001-es kiadású, ötszemé-

MEGEMLÉKEZÉS

lakosra halálának első évforduló-

lyes Papuc Dacia 48.000-km-ben,

1.700

(6399-I)

euró.

Tel.

0741-212-220.

MINDENFÉLE
MEDCOMP Belgyógyászati Központ
– Marosvásárhely, Tudor Vladimi-

rescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.
(21901-I)

HÖLGYET keresek beteg gondozására Marosvásárhelyen. Tel. 0742552-537. (6729-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást,

festést,

szigetelést.

Készítünk teraszt fából. Tel. 0748-859149, István. (6519)

Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.
Mikor elmentél, az nekünk nagy fájdalmat okozott,
de jóságod és szereteted szívünkben
örökké élni fog.
Szomorú szívvel emlékezünk február 24én a drága feleségre, édesanyára és
nagymamára,
GÁBOR JUCIRA
halálának
második
évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi férje, János, leánya, Tünde és unokája, Kriszta.
(6736-I)

Nyárádkarácsonba 6 órás munkaidővel. Bővebb információ a

ADÁSVÉTEL

„A szeretet soha el nem fogy.”
(1. Kor. 13/8)
„Olyan szép volt, szebbet nem is
kérek, voltál és vagy, s létezel,
amíg csak élek.”
Szomorúan emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, a drága
apósra, nagytatára, rokonra, a
csíkfalvi (Vărgata) születésű
NAGY ZOLTÁN marosvásárhelyi
lakosra halálának 13. évfordulóján.
Hiányodat nem pótolja semmi!
Nyugodj békében, te drága jó
lélek!
Feleséged, Piroska, lányod,
Csilla, vejed, Béla, fiad, Zoltán,
menyed, Tünde és unokáid: Mónika, Béla, Zolika és Szilvia.
(6716-I)

24-én a szeretett testvérre, édes-

apára, a sáromberki születésű

FÜLÖP MIHÁLY marosvásárhelyi

ján. Nyugodjon békében! Emlékét őrzi öccse, Feri, három húga
és két lánya. (6743-I)

„Úgy jöttem én is, mint a többi –
Borús, robotos ember millió,
Parányi sejtből termékenyült –
Útjára indult kicsiny kis embrió.

„Az Úr szeme előtt drága kegyeseinek halála.”

Kegyelettel emlékezünk a drága
szülőkre,

nagyszülőkre,

Szerelmi mámor volt a kezdet –
Vagy egy önfeledt, bódult pillanat,
S én máris ott pihegtem –
Egy bús életet adó anyai szív alatt.

SZILÁGYI KÁROLYRA, aki 3
évvel

ezelőtt

és

feleségére,

GYÖRGY ILONÁRA, aki 16 évvel
ezelőtt távozott az élők sorából.
Hálás szeretettel: leányuk, Dalma

és unokájuk, Dorottya Ausztriá-

Nagy orvosok nehéz pénzekért –
Nem tanakodtak a jöttöm felett,
Míg Anyám, Apám után terhével –
Keserves napokat szenvedett.

ból. (6746-I)

Szeretettel és kegyelettel emlé-

S amikor megérkeztem pőrén –
Oát kiáltó idétlen kis poronty,
Selyem pelenka nem várt rám –
Csak nyűtt ingből tépett rongy.

kezünk halálának 10. évfordulóján

az

iszlói

MÁTYÁSI

MIKLÓSNÉRA szül. DEMETER

ILONA. Hálával és tisztelettel

őrizzük emlékét. Szerettei. (6750-I)

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére márciusra! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.
Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra
között.

Várjuk Önöket!

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Üdvözlésemre nem szólt harang –
Ágyúdörejtől sem zúgtak a hegyek,
Szerényen jöttem, s ha menni kell –
Csöndben – szerényen ismét elmegyek.”

Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk

és

emlékeztetünk

id.

…és elmentél…! Kedvenc verseddel és fájó szívvel emlékezem 2019. február 23-ra, amikor egy hideg hajnalon drága szíved utolsót dobbant. Utolsó földi utunkat február 25-én tettük
meg együtt, én és Édesanyám – a marosszentgyörgyi születésű GAGYI MÁRIA.
Nyugodj békében, drága Édesanyám, szívem-lelkem drága
kincse!
Bánatos lányod, Marika. (6695)

ASZALÓS FERENCZ halálának

negyedik évfordulóján. Szerettei

(Nyárádszereda). (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalomal, de Isten akaratába

belenyugodva

tudatjuk,

édesanya,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

gornő, keresztmama, nagymama,

mama, dédmama, keresztmama,

hogy

a

szeretett

anyós, testvér, unokatestvér, sódédmama,

SIKÓ ROZÁLIA

szentkirályi lakos

életének 87. évében rövid szenvedés után hirtelen eltávozott kö-

zülünk,

2020.

február

csendesen megpihent.

a

szeretett

édesanya,

nagy-

anyós, barát, szomszéd,

NAGY ROZÁLIA

szül. Magyari Rozália

20-án

Drága halottunk temetése 2020.
február 24-én, hétfőn délután
14.30-kor lesz a marosszentkirá-

lyi református templom udvarán

született Némethi Rozália

életének 82. évében elhunyt. Temetése február 24-én, hétfőn 15

órakor lesz a marosszentgyörgyi

temetőben (az új kórház mögött).

Emlékét mindörökké szívünkben

őrizzük.

Gyászoló szerettei. (6757-I)

levő cinteremből.

Nyugalma legyen csendes! (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédmama,

PODMANICKI MARGIT
szül. Szerekován

türelemmel viselt betegség után
február 13-án 86 éves korában
csendesen megpihent. Temetése

február 25-én, kedden 13 órakor

lesz a Jeddi úti temetőben, adventista szertartás szerint.

Búcsúznak: férje, fiai, menye,

unokái, dédunokái. (6758-I)

11

Szomorúan és fájó szívvel bú-

csúzunk a szeretett szomszédasszonyunktól,

adminisztrá-

torunktól, jó baráttól és jó szom-

szédtól,

özv. SIKLODI KATALINTÓL.

Őszinte részvétünk és együttérzünk

gyászoló

gyermekeivel,

hozzátartozóival e nehéz időben.

Nyugodj békében, Kati!

A 30-as lakótársulás a Budai
negyedből. (6759-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak SIKLODI
KATALIN született Fejér Katalin
elhunyta alkalmából. A 4-es
számú középiskolában 1965-ben
végzett XI. C-beli osztálytársak és
osztályfőnöknőjük. (6760-I)

A Marosvásárhelyi Urológiai
Klinika munkaközössége mély
együttérzését
és
őszinte
részvétét
fejezi
ki
kolléganőnknek,
Erdő
Évának
ÉDESANYJA elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében! (-)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesanyám,
BURSZÁN
ILONA
(Lonci)
temetésén részt vettek, sírjára
virágot
helyeztek
és
gyászunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (6688)
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A Marosvásárhelyi
Helyi
Közszállítási Rt.

alkalmaz

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT

Követelmény:
–autó-villanyszerelőiszakképesítés
–előnytjelentazautó-villanyszerelőiszakismeretéstapasztalataszakmában

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA
SOFŐRÖKET

Követelmények:
–Dkategóriáshajtásijogosítvány
– érvényes szakmai tanúsítvány(attesztát)
Akérvényönéletrajzzal,avégzettség/szakképzés,hajtásijogosítványésaszakmaitanúsítvány (attesztát) másolatával,
esetleges ajánlásokkal a cég
Marosvásárhely,Bégautca2.
szám alatti székhelyén, a titkárságonnyújthatóbehétfőtől
péntekig9–15óraközött.Tel.
0265-269-077 vagy 0733-090691.
Aközszállításivállalat
vezetősége

A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás és a Kis-Küküllő Borlovagrend közös
szervezésében március 4 – 7. között tartják meg a 24. nemzetközi borversenyt
Balavásáron, a Romantik vendéglőben.
Egy minta 3 db 0,7 l-es dugaszolt és felcímkézett palackból áll.
A címkén fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjáratát és származási helyét. Egy minta
benevezési díja 20 lej.
A program a következő:
– március 4.: 10 és 16 óra között a borminták begyűjtése a Romantik vendéglőben;
– március 5.: a borok besorolása
– március 6.: a borok elbírálása 10–17 óra között
– március 7., 10 órától: díjazás, díszebéd.
Az ebéd ára 80 lej/fő – helyben lehet kifizetni, a recepción.
Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 0745-358-548-as telefonszámokon.

A Marosvásárhelyi Idősotthon
(Maros megye)

az utólag módosított és kiegészített 2011. évi 286-os kormányhatározat előírásainak értelmében versenyvizsgát szervez egy egészségügyi asszisztensi szerződéses állás
elfoglalására.
Követelmények:
–posztliceálisvégzettség
–legalábbegyévszakmaigyakorlat
AversenyvizsgáraazidősotthonMarosvásárhely,ZsidóVértanúkutca29–31.számalattiépületébenkerülsor:március16-án
10órakorírásbelivizsga,március23-án10órakorinterjú.
Abeiratkozásiiratcsomótazidősotthonszékhelyénlehetbenyújtanimárcius6-án10óráig.Arészvételifeltételek,aszükséges
iratok listája és a könyvészet az idősotthon székhelyén  és a
www.tirgumures.rohonlapontanulmányozható.
Bővebbfelvilágosítása0365/404-480-astelefonszámon,107-es
mellék,10–14óraközött,ésahelyszínen.

Buszos körutazások

2020.április22–29.
BelgiumésHollandia,
550euró/fő
2020.április
27.–május1.
Horvátország,
280euró/fő

2020.szeptember
2–10.
LaBellaItalia,
480euró/fő

Indulás
Marosvásárhelyről
+ 25 euró/fő.

