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Dicséretes és szép kezdeményezést indított útjára a Vásár-
helyi Forgatagot is szervező Marosvásárhelyért Egyesület: az 
Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvánnyal közösen Petőfi  
kávéház címmel három napig tartó, fiatalos, lendületes, egy-
szerre múltidéző és mai eseménysorozattal emlékeznek az 
1848–49-es forradalomra, annak hőseire, úgy, hogy az inter-

aktív programnak köszönhetően a mai gyerekek és fiatalok 
is betekintést nyerhessenek a tizenkilencedik századi ese-
ményekbe.  
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Újabb vidéki  
településeken  
lesz lehetőség  
ingyenes  
vizsgálatra 
Újabb Maros megyei vidéki települé-
sekre jutnak el márciusban az ingyenes 
méhnyakrákszűrést végző mobil köz-
pont szakemberei, ugyanakor a kara-
ván vállalatokhoz is kiszáll, amennyiben 
azok szeretnék, hogy az ott dolgozó 
nők részt vegyenek az életmentő vizs-
gálaton. Emellett márciusban minden 
szombaton 12-16 óra között a marosvá-
sárhelyi Shopping City bevásárolóköz-
pont parkolójában állomásozik a 
szűrőközpont, ott is lehetőség adódik 
az ingyenes mintavételre. 
____________2. 
Megdolgozott siker 
Nagyszebenben 
A vártnál talán nehezebben és na-
gyobb erőfeszítéssel nyert a Marosvá-
sárhelyi CSM kosárlabdacsapata a 
Nagyszebeni CSU második együtte-
sének otthonában. Itt látszott meg, 
hogy milyen károkat tud okozni a túl 
könnyű meccsek sorozata. Talán 
azonban a szebeni fiatalok kicsit visz-
szahozták az alakulatot a valóság ta-
lajára. 
____________6.

Ki mulat a végén? 
Mintha a háború szele egykettőre elfújta volna a koronavírus-jár-

vány okozta veszélyt, Európában zsinórban függesztették fel a korlá-
tozásokat. A román tanügyminiszter is lezseren bejelentette, hogy nincs 
már szükség a tanintézetekben a nyáltesztre, az iskolába indulás előtt 
nem kell elvégezni, de ahol még van, a gyanús esetek kiszűrésére fel-
használják, ahol nincs, ott feltehetően nem is lesz rá szükség – tette 
hozzá az egészségügyi szaktárca vezetője.  

A korlátozások felszámolása azonban nem vonatkozik a kórházakra, 
ahol koronavírusos betegeket ápolnak még ma is, mint például a Ma-
rosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban. Az intézmény-
ben március végéig nem lesznek változások. Elhalasztott operációk 
újrabeosztásával sem kell bajlódni, mert a szükséges műtéteket előbb-
utóbb elvégezték – tájékoztatott a kórház sajtófelelőse.  

Az egység szerkezeti átalakításáról sincsen szó egészen addig, amíg 
a kórházban vannak még koronavírus-fertőzéssel kezelt betegek. És 
vannak. Az egyetemi sportcsarnokban kialakított háttérkórházat sem 
számolhatják fel addig, amíg az ideiglenesen kialakított intenzív terá-
piás osztályon súlyos állapotban lévő betegeket ápolnak.  

A maszk viselése továbbra is kötelező a kórházban, és a betegláto-
gatás korábbi rendjét sem állították vissza. Érvényben marad, hogy 
aki a kórházban fekvő hozzátartozójával szeretne találkozni, kérvényt 
kell benyújtana, amit a beteg kezelőorvosához továbbítanak, aki el-
dönti, hogy a beteget meglátogathatják-e a hozzátartozók. 

Bodolai Gyöngyi 

(Folytatás a 2. oldalon)

Háromnapos interaktív eseménysorozat a ’48-as forradalom emlékére 

Megnyitotta kapuit  
a Petőfi kávéház



Újabb Maros megyei vidéki telepü-
lésekre jutnak el márciusban az in-
gyenes méhnyakrákszűrést végző 
mobil központ szakemberei, ugyan-
akkor a karaván vállalatokhoz is ki-
száll, amennyiben azok szeretnék, 
hogy az ott dolgozó nők részt ve-
gyenek az életmentő vizsgálaton. 
Emellett márciusban minden szom-
baton 12-16 óra között a marosvá-
sárhelyi Shopping City 
bevásárolóközpont parkolójában 
állomásozik a szűrőközpont, ott is 
lehetőség adódik az ingyenes min-
tavételre. 

Amint arról már több ízben beszámoltunk, a hat megyét 
– Maros, Hargita, Kovászna, Brassó, Fehér és Szeben – 
felölelő központi fejlesztési régióban élő nőket célozza 
meg az átfogó méhnyakrákszűrő program, amire uniós 
pénzalapokat sikerült lehívnia a Maros Megyei Sürgősségi 
Kórháznak, partnerségben a marosvásárhelyi George Emil 
Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technoló-
giai Egyetemmel. 

Két év alatt 170 ezer nőnek – köztük vidéken, illetve 
hátrányos közösségekben élőknek – szeretnének ingyenes 
szűrővizsgálatot elérhetővé tenni, és azoknak, akiknél el-
változásokat fedeznek fel, további vizsgálatokat, utóköve-
tést biztosítani. A tapasztalat sajnos az, hogy a vidéken élő, 
illetve a hátrányos közösségekhez tartozó nők nem járnak 
el szűrővizsgálatokra, ezért a program keretében megszer-
vezett vidéki karavánnal elsősorban őket célozzák meg, 
hiszen fontos, hogy a szűrővizsgálat elérhető legyen min-
den nő számára, iskolázottságtól, lakhelytől függetlenül, 
ezért a 24-29 év közötti nők számára ingyenesen Babeş–
Papanicolau-tesztet végeznek az esetleges elváltozások 
azonosítása végett. 

Miután az utóbbi időszakban számos Maros és Hargita 
megyei településen megfordult, március 15–29. között a 
kisbuszban kialakított mobil szűrőközpont újabb vidéki 
helyszínekre látogat: március 15-én Ákosfalván, 17-én 
Nyárádgálfalván, 22-én Balavásáron, 24-én Nyárádtőn, 

29-én Nyárádkarácsonban lesz jelen délután 16 órától. A 
szóban forgó településeken az ingyenes mintavétel mellett 
tájékoztatják az ott élő nőket a rendszeres szűrővizsgálat 
fontosságáról, életmentő szerepéről. Emellett márciustól 
kezdődően a mobil szűrőközpont kérésre nagyvállalatok-
hoz is ellátogat, így az ott dolgozó nők ingyenes vizsgá-
latban részesülhetnek, anélkül hogy ezért valahová el 
kellene menniük. Eddig a szászrégeni Kastamonu Romá-
nia, valamint a náznánfalvi Rusan Textile cégek éltek ezzel 
a lehetőséggel. 

Romániában évente több mint 3 ezer nőt diagnosztizál-
nak méhnyakrákkal, és az esetek mintegy felében sajnos 
a páciens életét veszti a betegség következtében. A magas 
elhalálozási számok hátterében a szakemberek szerint az 
áll, hogy az esetek nagy részében már a betegség előreha-
ladott stádiumában állapítják meg a diagnózist. Ezért élet-
mentő a rendszeres szűrővizsgálat, ugyanis az időben 
felfedezett méhnyakrák jó eséllyel gyógyítható. 

Romániában 2012 óta létezik hivatalos országos szűrő-
program, viszont voltak évek, időszakok, amikor igencsak 
akadozott az erre szánt finanszírozás, és a nők viszonylag 
csekély százaléka élt ezzel a lehetőséggel. A program kez-
deti éveiben, 2012–2017 között, öt év leforgása alatt a köz-
ponti régióban, ahová Maros megye is tartozik, 66 ezer 
ingyenes szűrővizsgálatot végeztek el, és a nők mintegy 
hét százalékánál fedeztek fel elváltozásokat a méhnyakon.

EME-szakosztályi közgyűlés 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógysze-
résztudományi Szakosztályának tagjait számadó és 
tisztújító közgyűlésre hívja az elnökség március 19-én, 
szombaton 11 órától a marosvásárhelyi Deus Provide-
bit Házba. Felhívják a tagság figyelmét, hogy a részvé-
telhez személyazonossági igazolvány szükséges. 

A Magyar Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar ünnepi hangversenye 

Március 16-én 19 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalo-
tában a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar ünnepi 
hangversenyére kerül sor. Műsoron: Erkel- és Liszt-, 
Bartók- és Kodály-művek, valamint Beethoven Egmont-
nyitánya. Az ünnepi hangversenyre a belépés ingye-
nes, a helyjegyeket a Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia jegypénztáránál lehet átvenni.  

Operettgála a Budapesti  
Operettszínház művészeivel 

A Kiss-B. Attila főigazgató által 2020-ra tervezett hatá-
ron túli Összetartozunk programsorozat a világjárvány 
miatt elmaradt, erre idén kerül sor. Az operettgálának 
március 28-án 19 órától a marosvásárhelyi sportcsar-
nok, március 30-án 19 órai kezdettel a sepsiszentgyör-
gyi Sepsi Aréna ad otthont. Az est folyamán a magyar 
operettirodalom legnépszerűbb szerzőinek (Kálmán 
Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Kacsóh Pongrác) 
örökzöldjei csendülnek fel a Budapesti Operettszínház 
szólistái, Fischl Mónika, Kiss Diána, Dancs Annamari, 
Oszvald Marika, Dolhai Attila, Vadász Zsolt, Peller Ká-
roly és Laki Péter előadásában. Közreműködik a Buda-
pesti Operettszínház énekkara, balettkara, valamint 
zenekara. Vezényel Pfeiffer Gyula, a gála rendezője 
Bori Tamás. Jegyek válthatók a www.eventim.ro honla-
pon 30, illetve 60 lejes áron.

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
Hőmérséklet: 
max. 7 0C 
min. -4 0C

14., hétfő 
A Nap kel  

6 óra 38 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 24 perckor.  
Az év 73. napja,  

hátravan 292 nap.

Esküvői kellékek vására 
Március 18-án 10 órakor nyílik meg a marosvásárhelyi Pro-
menada Mallban az esküvői kellékek vására. A kiállítók a 
legújabb ruha-, öltöny- és cipőkollekciókat, ékszereket, es-
küvői tortákat, dekorációkat, zenei és fényképészeti, vilá-
gosítási szolgáltatásaikat mutatják be. A kiállítás március 
20-án 22 óráig tart nyitva. 

Borverseny Dicsőszentmártonban 
Március 17–19. között Dicsőszentmártonban, a Három 
Fenyő vendéglőben – két év kihagyás után – a Szent Már-
ton Borlovagrend által szervezett hagyományos borver-
senyre kerül sor. A bormintákat március 14–16-a között 
lehet leadni a megszokott helyeken, egy borminta 3 db 0,7 
l-es dugaszolt és felcímkézett palackból áll, mintánként 20 
lej a benevezési díj. A címkén fel kell tüntetni a bor szár-
mazási helyét, évjáratát, fajtáját (és hogy száraz, félszáraz 
vagy édes bor-e). 17-én a borminták besorolása, 18-án a 
borok bírálata, 19-én délután 5 órától a díjkiosztás és az 
ünnepi vacsora lesz, a szászcsávási cigányzenekar húzza 
a talpalávalót. A részvételi díj, az ünnepi vacsora: 80 lej, a 
szállás ugyanitt 85 lej egy kétágyas szobában. Jelentkezni 
és érdeklődni: Orbók Ferencnél a 0721-093-402-es telefon-
számon, e-mailben az oferenc51@yahoo.com címen, Hidi 
Leventét pedig a 0722-470-559, Czirmai Leventét a 0731-
043-185 telefonszámon lehet kérdezni. 

Az Ifjúsági Szállodában is fogadnak 
menekülteket 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal az ukrajnai me-
nekültek rendelkezésére bocsátotta a Mihai Eminescu Kul-
turális Központ mellett működő Ifjúsági Szállodát. A 
szállodában 31 szabad szobában 64 férőhely van. Ország-
szerte a menekültek elszállásolását a katasztrófavédelmi 
felügyelőség koordinálja, a szálláshelyeket a helyi önkor-
mányzatok bocsátják rendelkezésre. Ennek érdekében a 
Maros megyei tűzoltósággal kell felvenni a kapcsolatot a 
dispecerat@isumures.ro, a cjcci@isumures.ro e-mail-címe-
ken, illetve a 0265-269-661-es telefonszámon. 

Elkezdték a támogatások kifizetését 
Az OTP Bank Románia elkezdte a Szülőföldön magyarul 
program részeként nyújtott támogatások kifizetését. Azok 
az igénylők, akik megkapják a pozitív elbírálásról szóló ér-
tesítőt, a levélben megadott dátumtól kezdődően vehetik 
fel a 22.400 forintnak megfelelő oktatási-nevelési vagy hall-
gatói támogatást. Az OTP Bankba csak akkor szükséges 
bemenni, ha új igénylőről van szó, vagy a levélben a sze-
mélyes adatok frissítésére, illetve új szerződés aláírására 
vonatkozó felhívás szerepel. Ellenkező esetben a támoga-
tás gyorsan, egyszerűen és ingyenesen felvehető bárme-
lyik romániai OTP bankautomatából. 

Művelődési rendezvény  
Szászrégenben 

Március 15-én, kedden 15.30 órától – a római katolikus 
templomkertben Főhajtás az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc hősei előtt – az RMDSZ szászrégeni szer-
vezetének rendezésében. Ünnepi beszédek, az alkalom-
hoz illő szavalatok hangzanak el, és a kegyelet koszorúit 
helyezik el a templomkertben levő Petőfi-szobornál, közre-
működik a helyi fúvószenekar.  

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma MATILD,  

holnap KRISTÓF napja.

Megyei hírek 
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RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
37, 28, 5, 32, 2 +11 NOROC PLUS: 4 9 5 9 7 2

29, 9, 16, 20, 2, 22 SUPER NOROC: 1 9 5 5 0 9
18, 17, 28, 39, 25, 43 NOROC: 4 3 8 2 0 3 5

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 9-14 óra 
között, szombat – vasárnap zárva.     

Tel.  0742-828-647

Vállalatokhoz is „házhoz megy” a méhnyakrákszűrő karaván 
Újabb vidéki településeken lesz lehetőség  

ingyenes vizsgálatra

Mindez március végéig érvényben marad, és remél-
hetőleg fokozaton felszámolják, ha az utolsó koronaví-
rusos beteg is elhagyja a kórházat. A remélt végkifejlet 
ellenére kétséges, hogy a világot megrengető agresszió 
képes lesz a fürgén mutálódó SARS-CoV-2 kiirtására. Az 

illetékesek viszont azt remélik, hogy az eluralkodó pá-
nikhangulaton és mindazon, ami ezután következhet, 
enyhíteni tud a járványügyi korlátozások beszüntetése.  

Mulatni immár szabadon lehet, csak legyen amiért 
egy emberéleteket kioltó járvány után kirobbantott pusz-
tító háború egyre mélyebb árnyékában.

Ki mulat a végén?
(Folytatás az 1. oldalról)

Menyhárt Borbála



A Legyen öröm az ünnep! mot-
tójú, összművészeti jellegű ese-
ménysorozat elsősorban nem 
ismeretterjesztő előadásokra épít 
(azokból is van), hanem játékokkal, 
bemutatókkal, koncertekkel,  
vetélkedőkkel, divatbemutatóval, 
társasjátékkal, Petőfi-hasonmás fo-
tóversennyel szólítja meg a kisgye-
rekektől felnőttekig terjedő 
célközönségét, amelynek érdeklő-

dését ezáltal kelti fel a forradalom 
eseményei iránt. És mivel a prog-
rampontok érdekesek, színesek, 
eseménydúsak, kellőképpen lazák 
és családcentrikusak, ez az érdeklő-
dés nagy valószínűséggel meg is 
marad. 

A rendezvénysorozat március 13-
án, vasárnap délelőtt vette kezdetét 
a marosvásárhelyi várban a Petőfi 
Sándor-emlékév tiszteletére a költő 
nevére keresztelt Petőfi kávéház-

ban, amelynek a Vár sétányi bejárat 
felőli bal oldali épületsor színpad 
melletti, a házasságkötő teremmel 
szembeni részének földszintje, a 
Várgaléria alatti kávézó ad helyet. 
Vasárnap délelőtti ottjártunkkor már 
zsibongott, gyerekkacajtól volt han-
gos az 1848 szellemében kidíszített 
terem, javában zajlottak a gyerek-
foglalkozások. Az asztaloknál csa-
ládok ültek, a szülők kávéztak, a 
gyerekek pedig nagy örömmel ve-

tették bele magukat a kézműves-
foglalkozások valamelyikébe: lo-
vacskakészítés zokniból, kokárda- 
és csákókészítés, valamint kötélve-
rés, a foglalkozásokat Starmüller 
Kati és Kelemen Vera irányította. Jó 
hangulatban folytak a gyerekfoglal-
kozások, amelyeket a magyaror-
szági Erdőfű népi kamarazenekar 
gyerekkoncertje követett, majd a 
huszárok bemutatkozására került 
sor ugyanott. A foglalkozások dél-
után is folytatódtak, a Stílus a ma-
gyar című divatbemutató kezdetéig, 
amelynek a Kádárok bástyája adott 
otthont. Ezt pedig ismét egy igazi, 
48-ra utaló esemény, a bajusz- és 
szakállverseny követte, amely 
ugyancsak aktuálisnak bizonyult 
napjainknak a XIX. századi szakáll-
viseleteket idéző divatjában. A va-
sárnap este táncházzal ért véget a 
Kádárok bástyájában, a talpalávaló-
ról az Erdőfű zenekar gondosko-
dott. 

Az eseménysorozat ma és holnap 
is folytatódik. Ma, március 14-én 9 
és 11 óra között ismét gyerekprog-
ramokra kerül sor, ezúttal a kisisko-
lásokat tanítja mézeskalács- 
díszítésre Köllő Melinda, 11 és 13 
óra között az iskolásoknak tart elő-
adást a kokárda történetéről Tekei 
Erika kultúrakutató, majd kokárda- 
és csákókészítés következik Kele-
men Verával (a részvétel a foglalko-
zásokon bejelentkezéshez kötött). 
17 órától A nők szerepe a 48-as for-
radalomban címmel Tamási Zsolt 

történész képes előadására várják a 
közönséget, 18-tól 19.30 óráig Pil-
vax Activity címmel társasjáték kö-
vetkezik 1848-as tematikával. 19 
órakor a Szászcsávási Dalárda adja 
elő Tisztelet a hősöknek című mű-
sorát a Maros Művészegyüttes kö-
vesdombi székhelyén, 19.30 órától 
pedig élőszavas mesemondás zárja 
a napot Erdei Beátával. 

Március 15-én, kedden is 9 és 11 
óra (kisiskolások), valamint 11 és 
13 óra között (iskolások) zajlanak 
az előzetes bejelentkezést igénylő 
gyerekfoglalkozások, amelyek 
programja megegyezik a hétfőivel. 
18-tól 19 óráig Petőfi Marosvásár-
helyen és ‘48 eseményei címmel 
zajlik interaktív beszélgetés Kál-
mán Attila történésszel, a háromna-
pos rendezvénysorozatot 19.30 
órától borkóstoló zárja, amelyre 
ugyancsak előre kell bejelentkezni. 

A lezajlott, az éppen folyamatban 
lévő és a soron következő esemé-
nyekről, bejelentkezési lehetősé-
gekről folyamatosan kerülnek fel 
információk, részletes, képes beszá-
molók a Petőfi kávéház ugyanezen 
néven megtalálható Facebook-olda-
lára, érdemes vetni rá egy pillantást, 
és még érdemesebb ellátogatni a 
várba, hiszen a XXI. században, a 
mindent elöntő, ám csupán pillanat-
nyi figyelemfelkeltést keltő infor-
mációáradat korában hogyan 
szerettethetnénk meg jobban törté-
nelmünket, hőseinket a gyerekeink-
kel, ha nem így?
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Megnyitotta kapuit a Petőfi kávéház

 Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Ez a mottója az 1848-1849-
es forradalom és szabadság-
harc 174. évfordulója 
alkalmából szervezett négy-
napos rendezvénysorozat-
nak, amelyet az RMDSZ 
Maros megyei és marosvásár-
helyi szervezete, a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri 
Hivatal, a Maros Megyei Ta-
nács és a Marosvásárhelyért 
Egyesület álmodott meg.  

A nagyszabású rendezvénysoro-
zat március 13-án kezdődik Maros-

vásárhelyen, a várban kialakított 
Petőfi kávéházban, ahol számos te-
vékenységgel, programmal várják 
az érdeklődőket. A Vásárhelyi For-
gatagot szervező Marosvásárhelyért 
Egyesület elnöke, Szente Katalin  
elmondta, hogy fontos volt szá-
mukra a kulturális rendezvénypa-
letta bővítése. A Petőfi kávéház 
megvalósításában pedig az Erdélyi 
Hagyományok Háza Alapítvány is 
szerepet vállal, így három napon 
keresztül működik a programokkal 
színesített kávézó.  

Az RMDSZ marosvásárhelyi 
szervezetének elnöke, Kovács Mi-
hály Levente annak az összefogás-
nak a jelentőségéről beszélt, 
amelyre évek óta nem volt példa a 
megyeszékhelyen. A városi és a 
megyei önkormányzat civil szer-
vezetekkel és az RMDSZ-szel kö-
zösen azon dolgozik, hogy méltó 
módon tudjunk emlékezni, és 
olyan programsorozaton vehesse-
nek részt a marosvásárhelyiek, 
ami követendő példaként szolgál-
hat.  

Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatala hosszú idő óta először vesz 
részt szervezőként a magyar forra-
dalom és szabadságharc megemlé-
kező ünnepségén, fejtette ki Portik 
Vilmos, a város alpolgármestere. 
Elmondta, az RMDSZ városi frak-
ciójának sikerült elérnie, hogy a 
polgármesteri hivatal saját esemé-
nyei között tartsa számon a már-
cius 15-i megemlékezést. Így 
koncertezik Marosvásárhelyen Ke-
resztes Ildikó helyi származású 
énekesnő, illetve a Magyar Nem-
zeti Filharmonikus Zenekar, amely 
első alkalommal vendégszerepel a 
városban.  

 
Program:  

Március 13–14.,  
vasárnap–hétfő 

Petőfi kávézó 
Helyszín: Petőfi kávézó, vár,  

Marosvásárhely 
10.00–21.00 Kokárdakészítés, 

gyermekfoglalkozások, koncertek, 
versenyek, divat- és huszárbemuta-
tók, előadások és beszélgetések, 
táncház, borkóstoló és ünnepi tár-
sasjátékozás.  

A borkóstoló kivételével minden 
esemény ingyenes.  

Szervezők: Marosvásárhelyért 
Egyesület, Vásárhelyi Forgatag, Er-
délyi Hagyományok Háza Alapít-
vány.  

 
Március 15., kedd 

16.00: Megemlékező ünnepség 
Helyszín: Postarét, Székely vér-

tanúk emlékműve. 
Ünnepi beszédek, szavalat, kul-

turális műsor, himnuszok.  

Meghívott: Lázár János ország-
gyűlési képviselő, Fidesz.  

Szervezők: az RMDSZ Maros 
megyei szervezete, az RMDSZ ma-
rosvásárhelyi szervezete, Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal, 
Maros Megyei Tanács.  

 
19.00: Könyv és Gyertya díjátadó 

gála 
Helyszín: Kultúrpalota, nagyte-

rem. 
Szervező: az RMDSZ Maros me-

gyei szervezete, az RMDSZ maros-
vásárhelyi szervezete.  

20.15: Keresztes Ildikó akuszti-
kus koncertje 

Helyszín: Kultúrpalota, nagyte-
rem. 

Szervező: Marosvásárhely Pol-
gármesteri Hivatala. 

 
Március 16., szerda 
19.00 Magyar Nemzeti Filhar-

monikusok Zenekara 
Helyszín: Kultúrpalota, nagyte-

rem  
Szervező: Marosvásárhely Pol-

gármesteri Hivatala 
Tisztelettel és szeretettel várunk 

mindenkit a nemzeti ünnepünk al-
kalmával szervezett rendezvénye-
inkre.  

A rendezvényeken való részvétel 
ingyenes, a koncertekre a helyje-
gyeket a Kultúrpalota jegypénztárá-
nál lehet kiváltani naponta 9–16 óra 
között, illetve előadás előtt egy órá-
val.  

 
Az RMDSZ Maros megyei  

és marosvásárhelyi  
szervezetének sajtóirodája

Béke. Egyetértés. Szabadság. 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond



Három és fél hónapos szünet 
után újraindult a labdarúgó 4. liga 
bajnoksága is. 

Az első tavaszi forduló az alap-
szakasz 13. játéknapja volt, és míg 
az 1. csoportban a felsőházba ju-
tásra esélyes csapatok magabizto-
san győztek, a 2. csoportban egy 
meglepetést is jegyezhettünk, a 
Marosvásárhelyi Academica Tran-
silvania vereséget szenvedett a 
Mezőszengyel otthonában. Ebben 
a csoportban egyébként szorosabb 
a küzdelem az első három helyért, 
miközben az elsőben, úgy tűnik, a 
két marosvásárhelyi csapatot és a 
Marosszentgyörgyi Kindert senki 
sem tudja megelőzni. 

Az alapszakaszból még öt for-
duló van hátra, a hétvégén a prog-
ramból kiemelkedik a Kinder – 
ASA találkozó az 1. csoportban, 

míg a másodikból a Radnót – 
Nyárádtői Unirea 2018 II mérkő-
zés. 

A labdarúgó 4. elitliga 13. for-
dulójának eredményei: 

* 1. csoport: ACS Marosvásár-
hely – Szováta 7-2, Nyárádszereda 
– Mezőrücsi Câmpia 2-2, Maros-
szentgyörgyi Kinder – Erdőszent-
györgyi Kis-Küküllő 5-0, 
Ákosfalvi Napsugár – Marosvá-
sárhelyi ASA 0-3. A Marosorosz-
falui Mureșul állt. 

* 2 csoport: Kerelői Mureșul – 
Marosvásárhelyi Atletic 2-1, Me-
zőszengyeli Inter – Marosvásárhe-
lyi Academica Transilvania 1-0, 
Nyárádtői Unirea 2018 II – Dicső-
szentmártoni Viitorul 4-0, Búzás-
besenyői Înfrățirea – CS Radnót 
2-3. A Marosludasi Mureșul  
állt.

 
A rangsorban közvetlenül alatta 

lévő Kolozsvári Viitorult fogadta 
az első tavaszi fordulóban a Nyá-
rádtői Unirea 2018 a labdarúgó 3. 
liga IX. csoportjában, és 3-1-es 
győzelmet aratott. 

Az első tavaszi forduló a 16. 
volt összességében, ami azt je-
lenti, hogy már csak kettő van 
hátra a rájátszás előtt, amelyben a 
legjobb négy csapat vehet részt. 
Mivel az őszi teljesítmény alapján 
már biztos lehetett a felsőházban, 
Nyárádtő jelentősen erősített a téli 
szünetben, már az első fordulóban 
alaposan megreformált kerettel lé-
pett pályára, és két új játékosnak 
köszönheti a góljait is a mérkőzé-
sen. Marian Codrea már a 2. perc-
ben megszerezte a vezetést, aztán 
egy szöglet után, a 10. percben 
Bruno Vasiu góljával kettőre nö-

velte az előnyt. Szünetig a  
házigazdák 3-0-ra húztak el, mi-
után a 35. percben ismét Codrea 
volt eredményes. 

A második félidő kevésbé volt 
sikeres a nyárádtői csapat szá-
mára. A csapat elfáradt a végére, 
és az utolsó félórában egyértel-
műen a nagyon fiatal kolozsvári 
együttes rohamozott, amely a 81. 
percben szépített Porumb révén. 

A győzelemmel Nyárádtő öt 
pontra közelítette meg a második 
helyen álló Kudzsirt, és nem tit-
kolt célja, hogy feljön a második 
helyre a rájátszás végére, ami a 
feljutási osztályozón való részvé-
telt teszi lehetővé. A csoportelső-
ség sorsa gyakorlatilag eldőlt, 
Vajdahunyadot nem lehet beérni. 

A 17. fordulóban a Nyárádtői 
Unirea 2018 éppen Vajdahunyadra 
látogat, ezen a mérkőzésen derül 
ki, hogy mennyire sikerült ki-
egyenlíteni az erőviszonyokat.

A sereghajtó MTK házigazda-
ként 1-0-ra legyőzte a 35. perctől 
emberhátrányban futballozó Buda-
pest Honvédot a magyar labdarúgó 
NB I 24. fordulójának szombati já-
téknapján. 

Remek iramban kezdődött a 
meccs, és bár a hazaiak birtokolták 
többet a labdát, és ők alakítottak ki 
több lehetőséget, a kispestieknek is 
volt helyzetük. Marko Petkovic ki-
állítása miatt a 35. percben ember-
hátrányba került a Honvéd, de ezt a 
szünetig hátralévő időben nem sike-
rült kihasználnia a sereghajtónak. 

A meccs kétharmadánál a kispes-
tiek kettős, a hazaiak csakhamar 
hármas cserével próbálkoztak, és 
ezzel utóbbiak játéka vált hatéko-
nyabbá, ennek köszönhetően a 76. 
percben Gheorghe Grozav révén 
megszerezték a vezetést. A hátra-
lévő időben a Honvéd igyekezett 
egyenlíteni, de ziccert nem tudott 
kialakítani. Az egyre hevesebb kis-
pesti rohamok miatt az MTK-nak 
egyre több területe maradt, és több 
nagy helyzetet is kialakított, de 
újabb gólt nem szerzett. 

Az MTK három nyeretlen baj-
noki után győzött ismét, a Honvéd 
négymeccses veretlenségi sorozata 
viszont lezárult.

Eredményjelző 
* NB I, 24. forduló: Debreceni VSC – Újpest FC 1-2, Mezőkövesd 

Zsóry FC – ZTE FC 0-0, MTK Budapest – Budapest Honvéd 1-0, 
Puskás Akadémia FC – Paksi FC 2-0. 

* NB II, 27. forduló: Budafoki MTE – Kecskeméti TE Hufbau 
1-3, Szolnoki MÁV FC – BFC Siófok 0-1, Pécsi MFC – Vasas FC 0-
1, Békéscsaba 1912 Előre – FC Ajka 3-2, Szeged-Csanád Grosics 
Akadémia – Budaörsi SC 6-0, Tiszakécskei LC – Szombathelyi Ha-
ladás 1-1, Nyíregyháza Spartacus FC – Diósgyőri VTK 1-0, ETO 
FC Győr – Aqvital FC Csákvár 4-3, III. Kerületi TVE – Soroksár 
SC 2-2. Az élcsoport: 1. Vasas FC 56 pont, 2. Diósgyőri VTK 55, 3. 
Kecskemét 50. 

* 1. ligás felsőházi rájátszás, 1. forduló: CSU Craiova – CFC 
Argeș Pitești 3-0, Kolozsvári CFR 1907 – FC Voluntari 3-1. Az él-
csoport: 1. CFR 1907 41 pont/1 mérkőzés, 2. Bukaresti FCSB 31/0, 
3. CSU Craiova 30/1. 

* 1. ligás alsóházi rájátszás, 1. forduló: Aradi UTA – Academica 
Clinceni 3-0, Chindia Târgoviște – Universitatea 1948 Craiova 0-
0. Az élcsoport: 1. UTA 23 pont/1 mérkőzés, 2. Botosáni FC 23/0, 3. 
Bukaresti Rapid 1923 20/0, 4. Sepsi OSK 20/0. 

* 2. liga, 19. forduló: Konstancai Unirea – Petrolul 52 Ploiești 2-
3, Temesvári ASU Politehnica – Nagyszebeni Hermannstadt 1-2, 
Bodzavásári FC – Concordia Chiajna 0-1, Jászvásári CSM Poli-
tehnica – Gyurgyevói Astra 3-1, Bukaresti Metaloglobus – Buka-
resti CSA Steaua 1-3, FK Csíkszereda – Brassói FC 1-1, 
Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Sellemberki CSC 1599 1-0, Dacia 
Unirea 1919 Brăila – Dési Unirea 0-1, Unirea 04 Slobozia – Temes-
vári Ripensia 1-0. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 49 pont/19 mérkőzés, 
2. Nagyszeben 41/19, 3. Kolozsvári Universitatea 39/18.

Jegyzőkönyv 
Magyar labdarúgó NB I, 24. 

forduló: MTK Budapest – Bu-
dapest Honvéd 1-0 (0-0) 

Budapest, Új Hidegkuti Nán-
dor Stadion, 2918 néző, vezette: 
Andó-Szabó. 

Gólszerző: Grozav (76.). 
Sárga lap: Szakály D. (13.), 

Nagy Zs. (16.), Futács (44.), il-
letve Petkovic (31., 35.), Lovric 
(39.). 

Kiállítva: Petkovic (35.). 
MTK: Mijatovic – Várkonyi, 

Szépe, Nagy Zs., Sluka – Kata, 
Mezei (Ramadani, 77.), Szakály 
D. (Miovszki, 68.) – Kovácsréti 
(Grozav, 68.), Stieber Z. (Van-
csa, 68.) – Futács (Palincsár, 
85.). 

Honvéd: Szappanos – Petko-
vic, Lovric, Batik, Doka – Pet-
rusenko, Hidi, Nagy D. (Gale, 
83.) – Zsótér (Bőle, 61.), Ma-
chach (Baráth, a szünetben), 
Lukic (Traoré, 62.).

1224.Szerkeszti: Farczádi Attila

Fotó: az MTK honlapja

Grozav góljával nyert az MTK Már a felsőházra készülnek

A Szent István-bazilikában  
kísérték pénteken utolsó útjára 
Fenyvesi Mátét, a Ferencváros és 
a magyar válogatott legendás lab-
darúgóját. 

A gyászmisét Kiss-Rigó László 
szeged-csanádi püspök celebrálta, 
majd Berzi Sándor alelnök és Ku-
batov Gábor, a Ferencváros elnöke 
mondott búcsúbeszédet. 

A 76-szoros válogatott bal-
szélső, a Ferencváros 1965-ös 
VVK-győztes csapatának legendás 
labdarúgója február 17-én, 88 éves 
korában hunyt el. 

A Jánoshalmán született Feny-
vesi 1953 és 1969 között erősítette 
a Budapesti Kinizsit, illetve a Fe-
rencvárost, amelyben 550 mérkő-

zésen 163 gólt szerzett. A bajnok-
ságot négyszer, a Magyar Népköz-
társasági Kupát egyszer nyerte 
meg. Tagja volt az 1963-ban VVK-
elődöntős, 1965-ben VVK-győz-
tes, 1966-ban BEK-negyeddöntős, 
1968-ban pedig VVK-döntős csa-
patnak. A Vásárvárosok Kupájá-
nak 1965-ös fináléjában, 
Torinóban az ő fejesgóljával nyert 
a magyar csapat 1-0-ra a Juventus 
ellen. 

A magyar válogatottban 1954 és 
1966 között 76 alkalommal lépett 
pályára, és nyolc gólt szerzett. Ott 
volt az 1958-as és az 1962-es vi-
lágbajnokságon – a nemzeti együt-
tes mindkétszer a negyeddöntőig 
jutott –, valamint az 1964-es Eu-

rópa-bajnokságon, utóbbin bronz-
érmet nyert. 

Visszavonulása után megkapta 
az FTC örökös bajnoka címet, a 
klub aranydiplomáját, majd cente-
náriumi aranydiplomáját, a Sprin-
ger-díjat, a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztjét, a Ma-
gyar Érdemrend középkeresztjét, 
Budapest díszpolgári címét, vala-
mint az Emberi Méltóságért díjat. 
Haláláig az FTC baráti kör tiszte-
letbeli elnöke volt. 

Pályafutása lezárása után állat-
orvosként dolgozott, és a Függet-
len Kisgazdapártban, majd a 
Fideszben politikai szerepet vál-
lalt. Az FTC-hez 1999-ben ügyve-
zető elnökként tért vissza.

Elbúcsúztatták Fenyvesi Mátét
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Eredményjelző 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 16. forduló: Tordai Sticla 

Arieșul – Kudzsiri Metalurgistul 0-0, Nyárádtői Unirea 2018 – 
Kolozsvári Viitorul 3-1, Szászrégeni Avântul – CS Vajdahunyad 
0-2, CS Marosújvár – Kolozsvári Sănătatea 2-3, Besztercei Glo-
ria 2018 – Gyulafehérvári Unirea 1924 1-0. 

Az élcsoport: 1. Vajdahunyad 46 pont, 2. Kudzsir 37, 3. Nyá-
rádtő 32. 

Fotó: MLSZ

Az NB I állása 
1. Ferencváros 23 14 4 5 39-19 46 
2. Puskás AFC 24 13 5 6 33-25 44 
3. Kisvárda 23 11 8 4 38-24 41 
4. Paks 24 10 4 10 60-48 34 
5. ZTE 24 9 7 8 33-39 34 
6. Újpest 24 8 6 10 33-36 30 
7. Fehérvár FC 23 8 5 10 28-31 29 
8. Honvéd 24 8 4 12 39-40 28 
9. Debrecen 24 7 7 10 39-40 28 
10. Mezőkövesd 24 7 7 10 26-38 28 
11. Gyirmót 23 6 7 10 24-33 25 
12. MTK 24 6 6 12 18-37 24

Újraindult a 4. liga is

Bálint Zsombor



A Real Madrid Karim Benzema mester-
hármasának köszönhet en 3-1-re legy zte a 
vendég Paris Saint-Germaint a labdarúgó 
Bajnokok Ligája nyolcaddönt s párharcának 
szerdai visszavágóján, és így 3-2-es összesí-
téssel bejutott a legjobb nyolc közé. 

Az els  félid  kiegyenlített küzdelmet ho-
zott a Santiago Bérnabeu Stadionban, egy 
hajszálnyival azonban a PSG t nt veszélye-
sebbnek, gólhelyzete is több volt a francia 
együttesnek, mint vendéglátójának.  

A 39. percben Neymar a saját térfelér l in-
dította a jó ütemben induló Mbappét, aki 14 
méterr l kil tte a rövid alsó sarkot, s ezzel az 
összesítést tekintve megduplázta a párizsiak 
el nyét. 

A szünet után folytatódott a kiélezett küz-
delem, a Realnak azonban már láthatóan 
jóval siet sebb volt, így a hazaiak igyekeztek 
„megnyomni” a második félid  elejét. A tá-
madások kulcsfigurájává Benzema lépett el , 
aki el bb a PSG kapusát támadta le agresszí-
ven, és a labdaszerzése után gólt is szerzett, 
15 perccel kés bb pedig Luka Modric nagy-
szer  egyéni alakítása és gólpassza után talált 
be újfent. Benzema olyannyira belelendült a 
játékba, hogy két perc múlva saját maga és 
csapata harmadik gólját is megszerezte: a pá-
rizsiak védelmi hibáját kihasználva jobb kül-

s vel l tt tizenöt méterr l Gianluigi Donna-
rumma kapujának bal alsó sarkába. 

A rövid id  alatt bekapott gólok teljesen 
összezavarták a Paris Saint-Germaint, amely 
a lefújásig még két szabadrúgással próbált 
veszélyeztetni, végül azonban búcsúzni 
kényszerült a folytatástól.  

A játéknap másik nyolcaddönt s visszavá-
góján a három hete idegenben 5-0-ra nyer  
Manchester City csendes mérk zésen gól 
nélküli döntetlent játszott a vendég portugál 
Sportinggal. 

A negyed- és az el dönt  sorsolását pén-
teken tartják Nyonban.

Benzema mesterhármasával kiejtette  
a PSG-t a Real Madrid 

A Barcelona otthon gól nélküli döntet-
lent ért el a Galatasaray gárdájával szem-
ben a labdarúgó Európa-liga nyolcad- 
dönt jében, a párharc els  mérk zé- 
sén. 

A kezdés után a katalánok rögtön ma-
gukhoz ragadták a kezdeményezést, de 
nem tudtak nyomást gyakorolni török el-
lenfelükre. A szünet el tt aztán mindkét 
oldalon voltak helyzetek, a kapusoknak 
már védenivalójuk is akadt.  

A házigazdák a szünetben hármat cse-
réltek, érkezett Busquets, Pique és Dem-
bélé, majd a 61. percben Aubameyang is. 
A Galatasaray teljesen beszorult a térfe- 
lére, de a Barcelona által januárban fél 
évre kölcsönadott Inaki Pena kapus ve-
zérletével a vendégek végig jól tartották 
magukat, így nem kell hátránnyal vár-
niuk a visszavágót. 

A Glasgow Rangers és a Braga is ott-
hon szerzett el nyt kapott gól nélkül, a 
skótok 3-0-ra gy zték le a Crvena zvez-
dát, a portugálok 2-0-ra kerekedtek a 
Monaco fölé. Ötgólos meccsen, minimá-
lis különbséggel nyert az Atalanta a 
Bayer Leverkusen ellen. 

A visszavágókat csütörtökön, a ne-
gyed- és el dönt  sorsolását pedig pén-
teken rendezik. 

A Barcelona nem szerzett el nyt 
hazai pályán 

A hétvégén útnak indult a labdarúgó har-
madosztály tavaszi karavánja. Az igencsak 
mininek ígérkez  visszavágó 16. játéknapján 
a IX. csoport éllovasa és minden bizonnyal f -
lényes gy ztese látogatott a heged k váro-
sába. 

Néhány er teljes vendégtámadást követ en 
a találkozó 7. percében a vajdahunyadi gárda 
megszerezte a vezetést: a tapasztalt Herghe- 
legiu magabiztosan értékesített egy jogosan 
megítélt büntet t (0-1). 

A létszám, valamint az érték szempontjából 
is alaposan megfogyatkozott Avântulnak a kö-
rülményekhez viszonyítva tisztességesen si-
került helytállnia a mintegy két klasszissal 
jobb játéker t képvisel  vajdahunyadiakkal 
szemben. Az összecsapást nagymértékben be-
folyásolta a rossz, kemény, a tél folyamán  
alaposan kiszáradt „gyepsz nyeg”. Ilyen po-
csékul és kiábrandítóan nem nézett ki az 
Avântul labdarúgópálya hosszú évek óta. Már 
elnézést, de nem kellene éppen ennyire látsza-
nia annak, hogy nincs pénz focira Szászrégen-
ben… 

Visszatérve a találkozóra, a házigazdák me-
z nyjáték szempontjából eléggé feln ttek a 
helyzet magaslatára, olykor lendületes és 
bátor támadásokat vezetve.  

A vérbeli csatár hiánya, valamint a régeniek 
immár krónikus gólképtelensége rég köztu-
dott. A tény, hogy havi 1500 lejecskéért nem 
lehet klasszis csatárt leigazolni, több mint el-
szomorító...  

A 17. percben lejegyezhettük a szászrége-
niek legnagyobb els  félid beli gólhelyzetét, 
amikor Vrabie kemény lövését Lefter kapu-

véd  bravúrosan tolta szögletre. A vendégek 
tapasztalt labdarúgói viszonylag könnyen ju-
tottak Bucin kapujának el terébe, ám Her- 
ghelegiu, Arn utu, L. Bu , valamint Da Motta 
veszélyes támadásainál, lövéseinél a régeni 
haló r vagy a véd fal remekül lépett köz- 
be. Néha az volt a benyomás, hogy a vajda- 
hunyadiak nem taposnak túlzottan az úgyne-
vezett gázpedálra. A 41. percben Simon jobb 
oldalról, kissé zárt szögb l az oldalhálóba  
l tt. 

A második játékrész 56. percében egy 
remek ütem  támadás végén Mogo  10-11 
méteres bombája jócskán elkerülte a kaput. 
Noha a vendégek nagy magabiztossággal 
uralták és irányították a játékot, komoly gól-
szerzési lehet ségeket nem dolgoztak ki. A 
76. percben azonban egy semmitmondó akció 
végén Vlad jobb oldali pontos passzát P.  
Simon a kapu torkából zavartalanul Bucin há-
lójába továbbította (0-2). A 81. percben a ven-
dégek háromgólosra növelhették volna 
el nyüket, ám Arn utu ajtó-ablak hely- 
zetben mellé l tt. A 89. percben C. Chiril  
szépíthetett volna, ám a fiatal középpályás  
kecsegtet  szögb l leadott lövése er tlenre si-
keredett. 

Noha az Avântul teljesítménye elfogadható 
színvonalú volt, gyakorlatilag  esélytelen volt 
a pénteki találkozón. Stoica Vili legénysége 
számára az igazi megmérettetések az alapsza-
kasz utolsó két fordulójában következnek, a 
Kolozsvári S n tatea ellen idegenben, vala-
mint a Gyulafehérvári Unirea 1924 ellen hazai 
környezetben.  

Ez a két mérk zés lesz a f próba az alsó-
házban várható ádáz küzdelmek el tt, ahol a 
tét a kiesés elkerülése lesz.

Az éllovas könnyed gy zelmet aratott 
Szászrégenben 

Megfosztotta szombaton a Premier  
League Roman Abramovicsot a londoni 
Chelsea futballklub igazgatói tisztségé- 
t l. 

Az angol labdarúgó-bajnokságok leg-
fels bb osztályának rövid közleménye 
szerint a klubigazgatói tisztség ellátásának 
jogosultságát megvonó diszkvalifikációs 
döntés el zménye az, hogy a brit kormány 
a minap szankciókat léptetett érvénybe a 
Chelsea orosz tulajdonosa ellen. 

A Premier League igazgatótanácsa 
szombati bejelentésében hangsúlyozza: a 
Chelsea az Abramovics klubigazgatói 
tisztségét érint  döntés után is folytathatja 
edzéseit és lejátszhatja soron következ  
mérk zéseit, mivel ezt a brit kormány 
által külön kiadott, május 31-ig érvényes 
engedély lehet vé teszi. 

A brit kormány a héten több orosz oli-
garcha ellen jelentett be szankciókat az 
Ukrajna elleni orosz invázió miatt. 

Köztük volt Roman Abramovics, aki 
2003 óta a Chelsea tulajdonosa, és Alek-
szej Miller, a Gazprom gázipari óriáscég 
vezérigazgatója. 

A büntet intézkedések alapján London 
mindegyikük nagy-britanniai vagyonesz-
közeit befagyasztotta, megtiltotta, hogy 
beutazzanak az országba, és azt is, hogy 
brit állampolgárok vagy vállalatok üzleti 
kapcsolatba lépjenek velük. 

A Chelsea számára a kormány külön 
egyedi engedélyt adott ki, hogy a klub to-
vábbra is játszhasson mérk zéseket, és „a 
futballhoz köt d  egyéb tevékenységeket 
is végezhessen”. 

Mivel azonban a londoni futballklub is 
Abramovics befagyasztott nagy-britanniai 
vagyoneszközei közé tartozik, egyel re 
lekerült a napirendr l a Chelsea eladása, 
amelynek tervét az orosz tulajdonos a 
múlt héten jelentette be. 

Brit sajtóértesülések szerint ugyanak-
kor az eladási folyamat újraindulhat, ha a 
brit kormány biztosítékokat kap arra, 
hogy a tranzakcióból származó bevételhez 
Abramovics nem jut hozzá. 

A BBC brit közszolgálati médiatársa-
ság értesülése szerint elérheti a húszat 

azoknak a hiteles befektet jelöltnek a 
száma, akik érdekl dnek a Chelsea meg-
vásárlása iránt. 

Abramovics az egyik leggazdagabb 
olyan orosz nagybefektet , akinek jelen-
t s brit üzleti érdekeltségei vannak, jólle-
het már évek óta nem tartózkodik 
életvitelszer en Nagy-Britanniában. 

A The Sunday Times cím  konzervatív 
vasárnapi brit lap, amely 1989 óta minden 
évben összeállítja listáját – Rich List – a 
Nagy-Britanniában él , illetve a brit gaz-
daságban aktív ezer leggazdagabb mágnás 
becsült vagyonáról, 2021-re vonatkozó 
legutóbbi rangsorában 12,1 milliárd fontra 
taksálta Abramovics vagyonát. 

A Chelsea tulajdonosa (aki az 1990-es 
években olajüzletekb l gazdagodott meg) 
a Rich List 2021 szerkeszt i szerint egy 
év alatt csaknem kétmilliárd fonttal gya-
rapította vagyonát, és négy hellyel el re-
lépve a nyolcadik helyen állt az ezres 
mez nyben. (MTI)

A Premier League megfosztotta  
Abramovicsot  

a Chelsea klubigazgatói posztjától 
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Eredményjelz  
* Európa-liga, nyolcaddönt , els  mérk zés: 
FC Barcelona (spanyol) – Galatasaray (török) 
0-0, Glasgow Rangers (skót) – Crvena 
zvezda (szerb) 3-0, Braga (portugál) – AS 
Monaco (francia) 2-0, Atalanta (olasz) – 
Bayer Leverkusen (német) 3-2, Sevilla (spa-
nyol) – West Ham United (angol) 1-0, FC 
Porto (portugál) – Olympique Lyon (francia) 
0-1, Real Betis (spanyol) – Eintracht Frank-
furt (német) 1-2. 
 
Az RB Lipcse – Szpartak Moszkva párharc-
ban játék nélkül továbbjutott a Lipcse. 
 
* Konferencia-liga, nyolcaddönt , els  mér-
k zés: Olympique Marseille (francia) – Basel 
(svájci) 2-1, Leicester City (angol) – Rennes 
(francia) 2-0, PSV Eindhoven (holland) – FC 
Koppenhága (dán) 4-4, Bodö/Glimt (norvég) 
– AZ Alkmaar (holland) 2-1, PAOK (görög) 
– Gent (belga) 1-0, Partizan Belgrád (szerb) 
– Feyenoord (holland) 2-5, Slavia Prága 
(cseh) – LASK Linz (osztrák) 4-1, Vitesse 
(holland) – AS Roma (olasz) 0-1.

Eredményjelz  
Bajnokok Ligája, nyolcaddönt , visszavá-
gók: 
* Real Madrid (spanyol) – Paris Saint-Ger-
main (francia) 3-1 (0-1) 
Gólszerz k: Benzema (61., 76., 78.) illetve 
Mbappé (39.). 
Továbbjutott: a Real Madrid, 3-2-es ösz-
szesítéssel. 
* Manchester City (angol) – Sporting Lisz-
szabon (portugál) 0-0 
Továbbjutott: a Manchester City, 5-0-s 
összesítéssel.

Jegyz könyv 
3. liga, IX. csoport, 16. forduló: Szászrégeni CSM Avântul – Vajdahunyadi CS 0-2 (0-1) 
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 150 néz , napsütéses id járás.  
Vezette: Andrei Baciu (Boto ani) – Iulian Con ofan (Jászvásár), Valentin Popovici 
(Boto ani). Ellen r: Petri or Chiri escu (Brassó), Tamás Zoltán (Székelyudvarhely). 
Gólszerz k: A. Herghelegiu (7 – büntet b l), P. Simon (76.). 
CSM Avântul: Bucin – Suciu, P. Luca, D. Chiril , Grigora  (80. Z. Cri an), Harkó, Tóth, M. 
Pop, Vrabie, C. Chiril  (90. D. Popa), M. erb na i (61. Ad. Murar). 
Vajdahunyad: Lefter – Iacob, Simon, Giura, Garutti, Mogo  (84. Bradu), Vlad A., Da Motta, 
Arn utu (84. C. Robert), Herghelegiu, L. Bu  (89. A. Dumitru). 

Conte nem tartja igazságosnak  
az orosz sportolók kizárását 
Antonio Conte, a londoni Tottenham 

futballcsapatának vezet edz je úgy 
véli, igazságtalan az oroszok kitiltása a 
nemzetközi sportéletb l. 

Az olasz szakember a Press Associ-
ation hírügynökségnek nyilatkozva azt 
mondta, véleménye szerint a politika 
nem érintheti a futballt és általában a 
sportot. 

„Nagyon szomorú, hogy ez a súlyos 
helyzet hatással van a futballra és az 
egész sportvilágra, és együttérzek az 
orosz sportolókkal, akiket felfüggeszte-
nek a versenyekr l. Szerintem ez igaz-
ságtalan” – jelentette ki Conte. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) február 28-án azt javasolta a 
nemzetközi sportági szövetségeknek, 
hogy az Ukrajna ellen viselt háborúja 
miatt akadályozzák meg Oroszország 
és az inváziót támogató Fehéroroszor-
szág sportolóinak nemzetközi verse-
nyeken való részvételét.

Szabó Antal-Lóránd



 
A vártnál talán nehezebben és nagyobb erőfeszí-

téssel nyert a Marosvásárhelyi CSM kosárlabdacsa-
pata a Nagyszebeni CSU második együttesének 
otthonában. Itt látszott meg, hogy milyen károkat 
tud okozni a túl könnyű meccsek sorozata. Talán 
azonban a szebeni fiatalok kicsit visszahozták az 
alakulatot a valóság talajára. 

Az elejére mindjárt egy megjegyzés. Noha a sta-
tisztika elkészítése kötelező, a nagyszebeniek ma-
gasról tettek erre a szabályra, így a mérkőzés 
jegyzőkönyvét a közvetítés alapján készítettük el. 
Az első hat marosvásárhelyi és az első négy szebeni 
pont emiatt a levegőben lóg, mert a meccs jóval a 
hivatalos kezdési időpont előtt megkezdődött, és 
erre még a közvetítő FRB tv sem volt felkészülve. 
Valamikor az első negyedben kapcsolódhattunk be 
az élő videóval, amikor még azt írta ki a képer-
nyőre, hogy a találkozó tíz perc múlva kezdődik, 
noha javában zajlott. Ezért a hat pontot a „szabá-
lyok szerint” a csapatkapitány Sánta Szabolcsnak 
írtuk be. Reméljük, elnézik nekünk ezt a pontatlan-
ságot. 

Noha a CSM valamennyi negyedet megnyerte, ez 
távolról sem volt sima ügy. Az első negyed közepén 
és a harmadiknak a végén volt egy-egy jobb perió-
dus, ez segített hozzá a kb. 20 pontos különbség ki-
alakításához, az idő többi részében a szebeniek 
egyenlő ellenfélnek bizonyultak. Szoros védelmük-
kel megakadályozták, hogy a marosvásárhelyiek 
sokszor próbálkozzanak távolról, így a pontok több-
sége betörésekből vagy bejátszásokból született. A 

betörések terén Ross-Miller jeleskedett, néha azon-
ban túlságosan erőltette ezeket a csapatjáték rová-
sára. Ugyanakkor védelemben nagyon sokat 
dolgozott a marosvásárhelyi gárda, mert az ellenfél 
rákényszerítette erre, hiszen minden apró védelmi 
határozatlanság azonnal pontokat jelentett a nagy-
szebenieknek. George Trif pedig az átlagnál sokkal 
többet volt kénytelen használni a legjobbjait, mert 
több periódusban veszélyesen feljött az ellenfél az 
eredményjelzőn. Ennél kevesebb pontot is csak a 
Bukaresti Știința elleni meccsen dobott a csapat, 
amikor, mint tudjuk, Martinić sérült volt, Ross-Mil-
ler pedig még nem volt a keretben. 

Most két hét van a következő mérkőzésig, hiszen 
a 16. fordulóbeli találkozót előre lejátszották, így 
legközelebb a 17. fordulóban lép pályára az alaku-
lat, a Brassói Ralph otthonában. Ez lesz az idényben 
az utolsó nagyon könnyűnek ígérkező mérkőzés.

Megdolgozott siker Nagyszebenben

A Sopron Basket a keddi hazai 
siker után csütörtökön a francia 
Montpellier vendégeként is győ-
zött a női kosárlabda Euroliga két 
sikerig tartó negyeddöntőjében, 
ezzel 2-0-ra megnyerte a párhar-
cot, és sorozatban negyedszer be-
jutott a négyes döntőbe. 

Az elmúlt három alkalommal az 
Euroliga négyes döntőjébe jutott 
magyar bajnok eredetileg az USK 
Prága ellen készült a kontinentális 
sorozat rájátszásában, ám miután 
a világszövetség az ukrajnai há-
ború miatt kizárta az orosz csapa-
tokat a nemzetközi porondról, 
változott a rangsor, és az együttes 
a Montpellier-vel – hivatalosan 
BLMA, vagyis Basket Lattes 
Montpellier Agglomération – ta-
lálta szembe magát. A párharc 
múlt keddi nyitányán a zöld-sár-
gák 60:42-re nyertek, majd mivel 
az ellenfélnek csak csütörtökön 
állt rendelkezésre a csarnoka, a 

két gárda rögtön elindult Francia-
országba. 

A magyar csapat álomszerűen 
kezdett, 4-0-ra, majd 12-6-ra elhú-
zott. A francia válogatottal tavaly 
Tokióban olimpiai bronzérmes 
Gabby Williams – aki kedden csak 
két pontig jutott – a negyedik perc-
ben már hat pontnál tartott, majd 
tíz pontra nőtt az előny. Az ellenfél 
csapatában is megfordult Williams 
a folytatásban is feltartóztathatat-
lannak bizonyult, 20 perc alatt 18 
pontot szórt, a nagyszünetben 
31:38 volt az állás. 

Térfélcsere után három pontra 
felzárkózott a BLMA (35:38), de a 
208 centis Határ Bernadett duplái-

val ismét tíz pont fölé nőtt a kü-
lönbség. Az utolsó felvonást 11-2-
vel kezdte a kétszeres francia 
bajnok és ötszörös kupagyőztes, 
ám Nevena Jovanovic triplája le-
hűtötte a szurkolók lelkesedését. A 
házigazdák nem adták fel, a hajrá-
ban még egyszer négy pontra meg-
közelítették a Sopront, de ennél 
szorosabb már nem lett az utolsó 
perc. 

A Sopron így 2-0-s összesítéssel 
megnyerte a párharcot, s 2009, 
2018, 2019 és 2021 után az ötödik 
Final Fourjára készülhet. Az eddigi 
legjobb eredménye a 2018-as, 
hazai pályán megszerzett ezüst-
érem volt.

Diadal Franciaországban,  
ismét négyes döntőben a Sopron

A 23. fordulóig kellett várni, amíg 
az országos kosárlabda-bajnokság-
ban elszenvedte első vereségét a Ko-
lozsvári U-BT. Ráadásul nem egy 
riválisa győzte le, hanem az idény 
első felében erősen gyengélkedő 
Nagyszeben, amely még most sem 
lehet biztos benne, hogy bejut a baj-
nokság felsőházi rájátszásába. 

A kolozsváriaknak amúgy nem 
volt jó hetük, hiszen a Bajnokok Li-

gájában is kikaptak, igaz, hogy a 
spanyol kosárlabdát képviselő Uni-
caja Malaga ellen, amelyet azonban 
korábban idegenben legyőztek. 

Fontos győzelmet ért el ugyanak-
kor a CSO Voluntari és az FC 
Argeș, amelyek megerősítették po-
tenciális második, illetve harmadik 
helyüket, ami pályaelőnyt jelent 
majd a bajnokság második szaka-
szában.

Kolozsvár elszenvedte  
első vereségét 

 
Nehéz megmagyarázni, miért, de 

a gyakorlat azt igazolja, hogy a Si-
rius női kosárlabdacsapata a végle-
tek alakulata: vagy nagyon jól, vagy 
bűnrosszul játszik. A kézdivásárhe-
lyi fiaskó után nem sok jót ígért a 
14. fordulóból bepótolt, Târgoviște 
elleni találkozó, különösen, hogy a 
három amerikai légiós közül csupán 
Sherill léphetett pályára. A győzel-
met azonban így is sikerült megsze-
rezni. 

Griffin sérülés miatt hiányzott, 
míg Cortez azért nem léphetett pá-
lyára, mert a találkozó eredeti idő-
pontjában még nem volt leigazolva, 
és így most sem kapott játékjogot. 
Ez azonban megduplázta a pályára 
lépők ambícióját, és lényegesen ke-
vesebb könnyű hibát követtek el, a 
mindössze16 eladott labda aligha-
nem pozitív rekord ebben a bajnok-
ságban. Ezeknek több mint fele 
ráadásul az első negyedben követ-
kezett be, lásd ennek az eredményét 

is. Abban, hogy utóbb a csapat át-
vette a vezetést, és az első félidő 
végi, második félidő eleji rövidzár-
lat kivételével irányította a meccset, 
fontos szerepe volt, hogy az ellen-
félnek nem volt Sherill-lel össze-
mérhető játékosa a palánk alatt, az 
amerikai pedig bevállalta mind a 40 
percet, ráadásul a 17 lepattanója 
mellett 62%-ban dobott mezőnyből 
– mint még soha. Továbbá fontos 
szerepet játszott, hogy Sólyom és 
Lipovan révén sikerült felvenni a 
versenyt a triplák tekintetében Sto-
enescuval, így 9 hármassal (39%) a 
legjobb pillanatokban megfékezték 
az ellenfél lendületét. És harmad-
sorban a második félidőben a véde-
kezés kezdett hasonlítani ahhoz, 
amit már rég elvártunk volna a csa-
pattól. 

Oké, a legjobb négybe jutáshoz 
ez a győzelem nem segíti hozzá a 
csapatot, a felsőházi rájátszásban 
azonban most már biztosan ott lesz. 
Talán az 5. hely még megcsíphető, 
hogy ne csak elméleti esély legyen 
az elődöntőbe jutásra.

Egyik véglettől a másikig

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Eredményjelző 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 23. forduló: FC Argeș Pitești – Nagy-

váradi CSM 82:63, Nagyszebeni CSU – Kolozsvári U-BT 85:82, 
Konstancai Athletic Neptun – Temesvári SCM OMHA 65:71, Fok-
sányi CSM – SCM U Craiova 71:82, Csíkszeredai VSKC – CSO 
Voluntari 71-86, Bukaresti Rapid – Bukaresti Dinamo 65:88, Galaci 
CSM – Zsilvásárhelyi CSM 72:77. 

Az előző fordulóból: Zsilvásárhelyi CSM – Nagyszebeni CSU 
74:80, CSO Voluntari – Bukaresti Rapid 84:65, SCM U Craiova – 
FC Argeș Pitești 74:90, Bukaresti Steaua – Foksányi CSM 99:78. 

Elmaradt mérkőzéseken: CSM Ploiești – Csíkszeredai VSKC 
79:65, CSO Voluntari – SCM U Craiova 88:82.

Eredményjelző 
Kosárlabda 1. liga, 15. forduló: Nagyszebeni 

CSU II – Marosvásárhelyi CSM 64:88, CSU 
Craiova – Bukaresti Știința 54:122, Bukaresti 
Eagles – Bukaresti Laguna 54:84. 

Elmaradt mérkőzésen: Nagyszebeni CSU II 
– Kolozsvári U 84:75.

Eredményjelző 
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 24. forduló: Brassói Olimpia – 

Bukaresti Agronomia 78:59, CSM Alexandria – Konstancai Phoe-
nix 53:63, CSM Târgoviște – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 68:76.  

Elmaradt mérkőzések: Szatmárnémeti CSM – Aradi FCC 
83:71, Kolozsvári U – CSM Alexandria 63:69, Kézdivásárhelyi 
KSE – Szatmárnémeti CSM 62:74, Brassói Olimpia – Szatmárné-
meti CSM 44:83, Marosvásárhelyi Sirius – CSM Târgoviște 74:58.

Jegyzőkönyv 
Női kosárlabda Nemzeti Liga, elmaradt mérkőzés a 14. fordu-

lóból: Marosvásárhelyi Sirius – CSM Târgoviște 74:58 (14-17, 22-
14, 17-11, 21-16) 

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Sorin 
Drugău (Brassó), Vlad Potra (Kolozsvár), Szőcs Janka (Gyergyó-
szentmiklós). Ellenőr: Marian Oprea (Brassó). 

Sirius: Sherill 27 pont (1), Lipovan 17 (3), Sólyom 14 (3), Chiș 7 
(1), Badi 7 (1), Feiseș 1, Czimbalmos 1, Anca. 

Târgoviște: Stoenescu 20 pont (6), Dumitru 12, Tănase 6 (1), 
Dobă 5, C. Popescu 5 (1), Irimia 4, Ivan 4, Ignat-Kleemann 2.

Jegyzőkönyv 
Kosárlabda 1. liga, 15. forduló: Nagyszebeni 

CSU II – Marosvásárhelyi CSM 64:88 (17-24, 11-
16, 19-26, 17-22) 

Nagyszeben, Transilvania sportcsarnok, 20 
néző. Vezette: Antonio Sandu (Nagyszeben), 
Angel Crișan (Kolozsvár), Diana Oprea 
(Brassó). Ellenőr: Alexandru Columban (Ko-
lozsvár). 

Nagyszebeni CSU II: Costeiu 19 pont (1), Ar-
delean 13, Năstruț 9 (1), Rotaru 9 (1),  Bădițașcu 
5, Vlad Georgescu 4, Victor Georgescu 3, Apos-
tol 2, Rotar. 

Marosvásárhelyi CSM: Ross-Miller 24 pont, 
Martinić 19 (3), Sánta 16, Nistor 15 (3), Borșa 
4, Mureșan 3, Kiss 3 (1), Șolopa 2, Szilveszter 2, 
Engi-Rosenfeld, Tălmăcean.

Bálint Zsombor
Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv 
Női kosárlabda Euroliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés: Sopron 

Basket – Montpellier (francia) 65:72 (12-19, 19-19, 12-18, 22-16) 
A magyar csapat pontszerzői: Williams 28, Határ 16, Brooks 

10, January 6, Dolson 5, Fegyverneky 4,  Jovanovic 3. 
A párharc végeredménye: 2-0 a Sopron javára.

A szombati bajnokit elhalasztották: miért is? 
Újabb szintet lépett a Román Kosárlabda-szövetség komolyta-

lansága, noha amennyi különös döntést hoztak az utóbbi időben, 
már semmi nem kellene hogy meglepjen. Szombaton kellett volna 
lejátszani a Sirius és a Kolozsvári U bajnoki mérkőzését, azonban 
a föderáció a mérkőzés napján (!?) úgy döntött, hogy a találkozót 
nem rendezik meg (erről sok szurkoló csak a sportcsarnoknál ér-
tesült). A döntés sehol a világon semmiféle szabálynak nem felel 
meg, hiszen a halasztást csak jó okkal is időben lehet kérni. Ko-
lozsvár azonban szombat reggel jelezte, hogy szeretné a meccset 
elhalasztani, és ezt meg is tette. A Sirius a Facebook-oldalán közölte 
a halasztást, arról azonban nem tett említést, hogy ez a szövetség 
döntése volt a saját jogán, vagy a marosvásárhelyi klub is rábólin-
tott. Ha az utóbbi, az elég nagy hiba, hiszen a bajnokság az alap-
szakasz végéhez közelít, és nem sok idő van a bepótolásra. Az 
időpont szerint a találkozót március 21-én rendezik, ami azt jelenti, 
hogy a Sirius öt nap alatt játszik három meccset. És eddig ebben a 
bajnokságban egyetlen halasztás sem kedvezett a marosvásárhelyi 
csapatnak.



Március 9-én az Azomureş a Profitul Agricol szak-
lappal közösen kerekasztal-beszélgetést tartott 
az ukrajnai háború okozta élelmiszerválság keze-
léséről. A Bukarestben szervezett eseményen 
jelen voltak a hazai növénytermesztésben és az 
élelmiszeriparban jelentős szerepet vállaló té-
nyezők: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, szakmai szervezetek, mezőgazdasági 
inputok forgalmazóinak képviselői, valamint 
brüsszeli szakértők, energetikai szakemberek, 
akik kifejtették véleményüket arról, hogy az 
orosz–ukrán válság milyen rövid és középtávú 
hatással lesz a romániai mezőgazdaságra.  

A felszólalók egyetértettek abban, hogy Románia jelen-
leg megfelelő tartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy bizto-
sítsa az ország élelmiszer-ellátását, így nem kell fontolóra 
venni a megszorításokat, az élelmezés racionalizálását. Saj-
nos az élelmiszertermékek ára továbbra is emelkedik. 
Achim Irimescu, az EU romániai meghatalmazott minisz-
tere elmondta: „Az Európai Bizottság biztosított afelől, 
hogy nincsen élelmiszerhiány az európai piacon, a tagálla-
mokban több mint 30 millió tonna élelmiszer-tartalékot 
halmoztak fel. Annyiban érintette a háború a tartalékokat, 
hogy a Fekete-tenger övezetében levő silókban több mint 
10 millió gabona van, amelyet nem lehet forgalomba hozni. 
A háború viszont hozzájárult az energetikai válság elmé-
lyítéséhez, és ez érintette a műtrágya árát is.  

Sorin Moise, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára 
kifejtette, hogy az ukrajnai konfliktus jelentős hatással van 
a piacra. A minisztérium illetékesei több forgatókönyvet 
készítettek a következő aratásig a búza tartalékolására, akár 
ütközőzóna létesítését is kilátásba helyezték, azonban min-
denképpen meg kell fékezni az energiaárak emelkedését – 
vélte a minisztérium képviselője.  

Pekka Pesonen, a Copa-Cogeca (sz.m.: az európai me-
zőgazdasági szervezetek szövetsége) főtitkára elmondta, 
hogy az Európai Unióban levő farmok nagy többsége csa-
ládi vállalkozás, a gazdák nem tudják megengedni maguk-

nak, hogy drágán vásárolják az inputokat. Ugyanakkor biz-
tosítani kell a hozzáférést az alapanyagokhoz (sz.m.: vető-
mag, növényvédő szer, műtrágya). „Ha nem állítunk elő 
élelmet, nincs jövő” – fogalmazott egyszerűen a szakmai 
szervezet magas rangú képviselője.  

A romániai gazdák szakmai szervezetei, egyesületeinek 
képviselői kifejtették, hogy direkt támogatást szeretnének, 
akár a műtrágya tonnánkénti árának a támogatásával, az 
öntözőberendezések kiépítési költségeinek megtérítésével, 
hozzátéve, hogy az élelem nem opció, hanem szükségsze-
rűség.  

Az eseményen jelen voltak inputok forgalmazói is, akik 
azt szeretnék, hogy az Azomureş azonnal elkezdje a terme-
lést, mert a gazdák inkább a beviteli anyagok hiányáért ke-

rültek válsághelyzetbe, mint a jelenlegi árak miatt. Az or-
szág délkeleti részében élő gazdák a műtrágyaszükségletük 
felét tudják biztosítani – jelentette ki Narcis Niţă, a Dolj 
megyei Biz Solutions cég adminisztrátora.  

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) legutóbbi 
adatai szerint az elkövetkezendő időszakban a világon 282 
millió ember fog szükséget szenvedni. Ha nem reagálunk 
a válság okozta következményekre, akkor jövő télig leáll 
az Európai Unió iparának a 30%-a, és nem tudják az unió-
ban levő lakások nagy többségét fűteni. Harri Kiiski, az 
Azomureş vezérigazgatója hozzáfűzte: Románia biztonsá-
gossá teheti a mezőgazdálkodását a műtrágyaipar és az ál-
tala generált értéklánc támogatásával.  

Az Azomureş sajtóosztálya 

LAKÁS 

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-653-
905. (sz.-I) 

MINDENFÉLE 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, György Attila.  
(15186-I) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15164) 

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, 
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-
lyen munka. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel. 0754-553-856, 
Jani. (15242) 

VÁLLALUNK: festést, csatornajaví-
tást, tetőjavítást, bármilyen javítást. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (14836) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Az idő elmúlhat, szállhatnak az 
évek, míg élünk, nem feledünk 
téged.  
Szeretettel emlékezünk id. SIDO 
JULIANNÁRA halálának 11. év-
fordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  Családja. 
(15259) 

Két kezed munkáját mindenhol 
látjuk, áldott, szép emléked a szí-
vünkbe zárjuk. A fájdalmat leírni 
nem lehet, csak letörölni a hulló 
könnyeket.  
Szomorú szívvel emlékezünk a 
nyárádgálfalvi születésű id. 
MARTON MIHÁLY marosvásárhe-
lyi lakosra halálának 8. évfordu-
lóján. Szerető felesége, lánya, fia, 
unokája. (15264-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett apa, após, nagytata, 
dédtata, rokon és jó szomszéd,  

özv. DUDÁS GYULA  
92. évében rövid betegség után 
elhunyt. Temetése március 14-én 
13 órakor lesz a református te-
metőben. Nyugodjon békében!  

A gyászoló család. (p-I) 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik ORBÁN 
FERENCZ temetésén részt 
vettek, fájdalmunkban osztoztak, 
a temetés körüli teendőkben 
segítkeztek, vigasztaltak, vagy 
gondolatban velünk voltak. A 
gyászoló család. (15252-I)
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FAMETSZÉS, PERMETEZÉS. Tel. 0774-574-527. (15143)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

Az Identitatea Revoluţiei Române Din Decembrie 1989. 
vezetőtanácsa értesíti és összehívja tagjait a megtartandó soros 
gyűlésre. Időpont: 2022. március 19., 10 óra. Liviu Rebreanu u. 2. 
szám. A napirendi pontokat e-mailben elküldjük tagjainknak.  

Óvintézkedésekkel elkerülhető Romániában az élelmiszerválság 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

KÖZLEMÉNY 

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, 
hogy benyújtotta Maros megye 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának 
első változatát a Maros Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, a környezetvédelmi engedély 
megszerzése érdekében. 

 

A javasolt terv lehetséges környezeti hatásairól 
tájékozódni 2022. március 28-ig a Maros Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Maros-
vásárhely, Hídvég utca 10. szám) lehet, hétfőn 9-
15, keddtől péntekig 9-12 óra között. 

 

Javaslatokat/észrevételeket írásban lehet be-
nyújtani a Maros Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez ugyanebben az időszakban. 

  

Az ELNÖK nevében Paul Cosma 

Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ 

megyemenedzser
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A PC House csapatába,  
betanított munkára, munkatársakat felveszünk! 

Elvárások:  
• A román és magyar nyelv ismerete  
• Jó kommunikációs készség  
• Rugalmasság, türelem, precizitás  
 

Amit kínálunk:  
• Versenyképes bérezés  
• Dinamikus csapat  
• Modern munkakörnyezet  
  
Az önéletrajzokat (CV) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre, 

vagy személyesen kérjük benyújtani  
a Mureşului/Maros utca 17. szám alatti székhelyen.

Közlemény 
Szászrégen általános városrendezési terve  

és a hozzá kapcsolódó helyi településrendezési szabályzat  
jóváhagyásáról szóló határozattervezetről  

A közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságáról szóló 
52/2003. sz., utólagosan módosított és kiegészített törvény 7. cikke-
lye 1. bekezdésében szereplő előírásoknak megfelelően Szászrégen 
polgármestere értesíti a lakosságot Szászrégen általános városren-
dezési tervének (PUG) és az ahhoz kapcsolódó helyi települési sza-
bályzatnak (RLU) a jóváhagyásáról szóló határozattervezetre 
vonatkozó átlátható döntéshozatali eljárás elindításáról. 

A nyilvános vita tárgyát képező határozattervezettel kapcsolatos 
észrevételeket, javaslatokat vagy ajánlás értékű véleményeket a 
szászrégeni városháza közönségszolgálati osztályára lehet benyúj-
tani, el lehet küldeni az office@primariareghin.ro e-mail-címre 
vagy a 0265/512-542-es faxszámra, március 28-ig. 

A beküldött hozzászólásokat a következő megjegyzéssel kell el-
látni: Javaslat Szászrégen  általános városrendezési terve (PUG) 
és az ahhoz kapcsolódó helyi települési szabályzat (RLU) jóváha-
gyásáról szóló határozattervezethez. 

Az érdekelt személyek vagy szervezetek, akik/amelyek a fenti 
nyilvános vita tárgyát képező határozattervezettel kapcsolatban 
írásbeli megjegyzést, javaslatot vagy véleményt nyújtanak be, je-
löljék meg a hozzászólásban módosításra javasolt cikkelyeket, és 
közöljék a feladás dátumát és a feladó elérhetőségeit is.  

A tájékoztató anyagok a szászrégeni városháza hirdetőtábláján 
és a www.primariareghin.ro honlapon, az Átlátható döntéshozatal 
rovatban tekinthetők meg.


