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Felszentelték a holtmarosi öregotthont

Ne feledje

Lakókra vár az új Tulipán Ház

idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,

FÉLÁRON!

Felújítják a Cuza
Vodă utcai piacot
A Cuza Vodă utcai napipiac teljes átalakítását, felújítását tervezi a marosvásárhelyi városvezetés, jelenleg a
terveket készítik, a tulajdonképpeni
munka leghamarabb jövő évben
kezdődhet el.

____________2.

A Bolyai
gálaműsora
Fotó: Nagy Tibor

Többéves álom vált valóra a Felső-Maros
mentén: megannyi előre látható és váratlan akadály leküzdése után megnyitotta kapuit a Czegei-Wass Alapítvány
hozzájárulásával 2018 tavaszától épülő,

Arról, hogy – a településen szintén Tulipán
holtmarosi Tulipán Ház idősotthon. A létesítményt szombaton délután szentel- Ház néven két évtizede gyermekotthont működtető – alapítvány alelnöke, a gyermekotthon veték fel a meghívott lelkipásztorok.
Nagy Székely Ildikó

zetője, Bakos Katinka intézményépítő terve
(Folytatás a 3. oldalon)

Az évfordulókat a legtöbb esetben
megünneplik, legyen szó magánéleti
vagy intézményi évfordulóról. Azonban
egy híres intézmény esetében, amely
több szempontból is jelképnek számít,
szinte kötelesség emlékezni a történetére.

____________3.

Energikus huncutságok
Benedek István
Amikor a tavaly ősszel az energiakrízis páros lábbal rúgta ránk az
ajtót, a kormány melldöngetve fogadkozott, hogy megvédi a fogyasztókat. Ritkán szokott így történni, de tartotta is a szavát. Csakhogy
ennek anyagi terhét elegánsnak nem nevezhető megoldásokkal áthárította a szolgáltatókra, amivel pont az épp megvédett fogyasztóknak
okoz újabb fejfájást.
A vonatkozó időben az összes európai országban hoztak különböző
intézkedéseket a kormányok a fogyasztók védelmére. De csak kevesen
jártak el úgy, mint a miénk, amely ezzel az árplafonból és kompenzációból álló csomaggal gyakorlatilag minden nehézséget a szolgáltatókra hárított. Mások például, akik a fogyasztók mellett a szolgáltatói
szektoruk védelmét is szempontnak értékelték, többnyire az energia
árcsomagjában levő adótételeket csökkentették, részben átvállalva a
nehézségeket a költségvetés terhére. De nálunk a kormánypalotában
is a „fogjuk meg, s aztán vigyétek” jeligével szorgoskodnak.
Kormányunk azóta cselekvéssel is bizonyítja, hogy halál komolyan
gondolta a krízis orrfacsaró bűzű végtermékének egy határozott mozdulattal a szomszéd udvarba való áthajítását. Azáltal, hogy nem fizet a
kompenzáció fejében. Mint a minap kiderült, az eddig ezen a címen a
szolgáltatóknak járó mintegy 4 milliárd lejből eddig 1,2 milliárdot fizetett ki. Az egyik gazdasági portálnak nyilatkozó illetékes államtitkár,
miközben jobb ügyhöz méltó buzgalommal igyekezett tisztára mosni a
mundért, burkoltan beismerte, hogy az idei évből már lejárt négy
(Folytatás a 2. oldalon)
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Ezüstfenyő díj
9., hétfő

A Nap kel
5 óra 57 perckor,
lenyugszik
20 óra 41 perckor.
Az év 129. napja,
hátravan 236 nap.

Ma GERGELY, holnap
ÁRMIN és PÁLMA napja.
IDŐJÁRÁS
Zápor lehetséges
Hőmérséklet:
max. 220C
min. 100C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
8, 41, 28, 36, 21 (+16)

NOROC PLUS: 3 0 4 6 2 9

17, 23, 5, 22, 10, 16

SUPER NOROC: 0 5 1 2 3 0

22, 8, 27, 3, 41, 11

NOROC: 2 8 2 9 5 7 5

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,
szombat – vasárnap zárva. Tel. 0265/268-854.

Megyei hírek
Állásbörze a Nemzeti Színház
előcsarnokában
Május 10-én, kedden 11–19 óra között állásbörzére kerül
sor Marosvásárhelyen, a Nemzeti Színház előcsarnokában, a Târgul de cariere marketingügynökség szervezésében.

Nagy Koppány Zsolt könyvbemutatója
Május 10-én, kedden 17 órától a Gemma Book kávézóban
Nagy Koppány Zsolt hármas könyvbemutatójával folytatódik a 112. Látó Irodalmi Játékok rendezvénysorozat. Az
Apufoci, A vendégmunkás dalai és a Lórúgás gyomorszájon című kötetek szerzőjét Szabó Róbert Csaba kérdezi.
Támogató a Bethlen Gábor Alap. Mindenkit szívesen látnak.

Interaktív vártúra diákoknak
Május 14–21. között interaktív túrákat szervez a Forcamp
egyesület a marosvásárhelyi vár megismerésére (főként iskolásoknak). A gyermekek játékos feladatok révén fedezhetik fel a vár múltját. A részvételi szándékot az online
kérdőív kitöltésével jelezhetik. Bővebb információ, útbaigazítás a 0755-625-679-es telefonszámon. A program május
14-én kezdődik a Múzeumok éjszakájával egy időben, és
egy hétig, azaz május 21-ig tart. A programon való részvétel ingyenes, támogató a Bioeel és a Petry Bistro.

Ügyes kezű nők keddi tevékenysége
Május 17-én, kedden 17-19 óra között a Női Akadémia a
heti rendszerességgel megszervezett Ügyes kezű nők tevékenységére a Divers Egyesület Avram Iancu (Rákóczi)
utca 29. szám alatti székházába várja azokat a hölgyeket,
akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani. Ezúttal dísz hűtőmágneseket készítenek
Lajos Anna kézműves irányításával. A kellékeket a szervezők biztosítják, adományokat elfogadnak. További információ a 0265/311-727-es telefonszámon vagy az
office@divers.org.ro e-mail-címen.

Megyei általános állásbörze
Május 20-án 9 órától általános állásbörzét tart a Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség. Marosvásárhelyen a Művész mozi előcsarnokában, Segesváron,
Marosludason, Szászrégenben és Szovátán az ügynökség
munkapontján, míg Dicsőszentmártonban a Mihai Eminescu Művelődési Házban kerül sor a börzére.

Két hét az egységes
adónyilatkozatok benyújtására
Május 25-e az egységes nyilatkozatok benyújtásának és a
személyi jövedelemadó 3,5%-a civil szervezetek számára
történő felajánlásának határideje – emlékezteti az adófizetőket az Adó- és Pénzügyi Hivatal. Az egységes adóbevallási nyilatkozatot azon természetes személyeknek kell
kitölteniük és benyújtaniuk, akik egyénileg vagy társulási
formában Romániában és/vagy külföldön jövedelmet valósítottak meg. Az adóhatóság az egységes nyilatkozat benyújtását elektronikus formában szorgalmazza, a privát
virtuális tér használatával, illetve a https://www.e-guvernare.ro weboldalon, elektronikus aláírás használatával. A
formanyomtatvány papíralapon is benyújtható, közvetlenül
az adóhivatal iktatójában, vagy postai úton, átvételi elismervénnyel.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

A Szövetségi Képviselők Tanácsa május 6-i, kolozsvári
ülésén a 2021-es év Ezüstfenyő díjait is átadta az RMDSZ.
A díjakat évről évre azoknak ítélik oda, akik a magyarság
szülőföldön maradásáért, kultúránk és értékeink továbbörökítéséért, a közösség megerősítéséért tevékenykednek.
Odaadó munkájukat így köszöni meg a szövetség.
Idén 24 személy kapott Ezüstfenyő díjat.
A szövetség 2021-es díjazottjai:
* Bartha Melinda Ildikó, a Bethlen Gábor Kollégium kinevezett pedagógia szakos tanára, a Dr. Brendus Gyula
Egyesület alapítója; * Papp Attila József, Nagyiratos község polgármestere; * Nyakó József, Érmihályfalva polgármestere, az RMDSZ érmihályfalvi szervezetének alapító
tagja; * Pocsaly Zoltán-László futballista, vállalkozó,
Margitta volt polgármestere; * Müller Árpád, a Pro Hereditatem Egyesület alapító tagja és második elnöke; *
Bencze Mihály elismert matematikus, tanár, költő; * Barta
Margit, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének volt titkára; * Sztakics Éva Judit pedagógus, a Székely Mikó
Kollégium igazgatója; * Jánosi Borsos Attila, az RMDSZ
gyergyócsomafalvi szervezetének volt elnöke; * Kocsis
Attila Levente, a Téglás Gábor Elméleti Líceum volt igaz-

gatója, a Hunyad Megyei Magyar Napok szervezőcsapatának vezetője; * Szigeti Gyula, a nagybányai Lendvay
Márton Színjátszókör és Alapítvány elnöke; * Szöllőssy
Márta németnyelv-tanár, az RMDSZ máramarosszigeti
szervezetének alapító tagja; * Ianoşi Edith Simona, a
Maros Megyei Klinikai Kórház orvosigazgatója, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának oktatója; * Muzsnai Melinda, az RMDSZ
kiskapusi szervezetének elnöke, helyi tanácsos, óvodapedagógus; * Fazakas Miklós, az RMDSZ zilahi szervezetének alelnöke, Zilah alpolgármestere; * Szejke Ottilia, a
Szatmár Megyei Tanfelügyelőség főtanfelügyelő-helyettese; * Szabó Ferenc, a Bokréta néptánc- és citeraegyüttes
alapítója, az RMDSZ Temes megyei szervezetének kulturális alelnöke; * Kántor Csaba parajdi református lelkipásztor, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye
esperese; * Gábor Tibor, Csíkkarcfalva polgármestere; *
Grabán Zsolt Attila, az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének
munkatársa; * Fekete Emőke, a Nyári Óvoda és Grund
programok alapítója; * Koszorus Krisztina énekes, zeneszerző és dalszövegíró; * Mihály Péter, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezete, a Progress és az Eurotrans
Alapítvány munkatársa; * Kurkó Árpád, a Hargita Gyöngye Rt. vezetője. (mózes)

Energikus huncutságok
(Folytatás az 1. oldalról)
hónapra még egy fityinget sem fizettek a szolgáltatóknak
kompenzációként. S a friss költségvetési adatok ismeretében tegyük hozzá, hogy ez a nemfizetési módi most már
azért is menni fog, mert nemigen lesz miből, nem csak amiatt, hogy nincs úri kedvük ilyen „csekélységekre”.
Ezzel pedig a szolgáltatói ágazat még talpon levő cégeinek segítenek jobblétre szenderülni. Az hagyján, hogy
az anyagilag gyengébben eleresztett társaságok egy része
már a krízis elején bedőlt, de ha az aránylag jobbak lába
alól is sikerül ezzel a kormányzati „segítséggel” kihúzni

a szőnyeget, az az évek munkájával felépített liberalizált
piacszerkezetet kártyavárként döntheti össze. Ez a fogyasztónak annyit jelent, hogy nemcsak azért fájhat majd
a feje, hogy még a kompenzáltan is nagy számlát miből
fizeti ki, bónuszként majd kereshet új szolgáltatót is,
amellyel szerződést kössön. A folyamat összes adminisztrációs finomságával megspékelve, úgymint számolgatás,
alkudozás, papírmunka, sorban állás és társaik. Az kevéssé fogja vigasztalni, hogy mindezzel a kormány a bürokratikus gépezet okleveles papírhuszárseregének egy
részét is megvédi az unatkozástól.

A többi is következik

Felújítják a Cuza Vodă utcai piacot
A Cuza Vodă utcai napipiac teljes átalakítását, felújítását tervezi a marosvásárhelyi városvezetés, jelenleg a terveket készítik, a tulajdonképpeni munka
leghamarabb jövő évben kezdődhet el.

Menyhárt Borbála
Rigmányi Eszter, a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal sajtószóvivője
lapunk érdeklődésére elmondta, az önkormányzat a piacigazgatóság révén
nagyszabású munkába kezd, átrendezi
a városbeli piacokat, hogy az árusoknak és vásárlóknak korszerű, kényelmes helyet biztosítsanak. Jelenleg a
Cuza Vodă utcai napipiac átalakítási
tervei körvonalazódnak, ahol most kioszkokban, a csarnokban, illetve kültéri felületen folyik a tevékenység. A
városvezetés szándéka az, hogy a piac
teljes területén vásárcsarnokot alakítson ki, amelyben valamennyi árusnak
helye lesz. Jelenleg a dokumentáció

Fotó: Nagy Tibor

készül, illetve a beruházáshoz szükséges pénzt (több millió euró) teremtik
elő, ily módon a konkrét munkálatokra
ebben az évben nem kerül sor, leghamarabb a jövő évben kezdődhet el.
A többi lakónegyedi piac kapcsán a

RENDEZVÉNYEK
Civil kávéház
Civil kávéháznak ad otthont május 12-én, csütörtökön
17 órától a Marosvásárhelyi Rádió, aminek keretében
civil szervezetek, a helyhatóságok, közintézmények, a
sajtó képviselői, valamint az érdeklődő marosvásárhelyiek találkozójára kerül sor. A civil szervezetek vásárának égisze alatt a kávéházi témák között lesz a közés magánszektor közötti együttműködés fontossága a
közösség fejlődése érdekében; Az európai pénzalapok hatékony felhasználása a fenntartható fejlődés területén; A GDPR-intézkedések.

Civil szervezetek vására
Május 14-én, szombaton a Rózsák terén 10–18 óra
között zajlik a civil szervezetek vására, amelyen azok

sajtószóvivő hozzátette, többéves lefutású a projekt, a város valamennyi
piacát érinti. A tervek szerint a Cuza
Vodă utcai létesítmény mintájára korszerűsítik majd a város valamennyi piacát.

interaktív standoknál mutatják be tevékenységüket. 11
órakor a Civil krosszra elsősorban gyerekeket és fiatalokat várnak, akik négy életkorkategóriában
versenyezhetnek: <8 év, 8-12 év, 12-15 év, >16 év.
12 órakor a Szolidaritás menetére várják a helyieket,
akik ezzel kimutathatják támogatásukat a civil szervezetek és az önkéntesek munkája iránt.13 órától a virágóra körül kulturális tevékenységekre és
figyelemfelkeltő flashmobokra kerül sor.

Local Farmers’ Market
Május 20-án, pénteken 8–19 óra között a Rákóczi
lépcső alatt újra megszervezésre kerül a Local Farmers’ Market vásár. Ez alkalommal sem fognak hiányozni a hentes- és tejtermékek, sajtok, mézek,
lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, pálinkák, borok,
zöldségek, gyümölcsök, teák, kencék, ajándéktárgyak stb.

2022. május 9., hétfő __________________________________________________ KÖZÉLET ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Lakókra vár az új Tulipán Ház
(Folytatás az 1. oldalról)
hogyan haladt a megvalósítás felé,
és miként torpant meg időnként a
külső körülmények – főként a világjárvány – miatt, többször írtunk
lapunkban. Legutóbb március elején látogattunk el az építkezés helyszínére, akkor még – a nappaliban
és az ebédlőben felpattogzott padlócsempe miatt – javában folyt a
munka. Áprilisban azonban végre
minden a helyére került, sor kerülhetett az átadásra, és május 2-án az
első két lakó is megérkezett. Azóta
még négyen költöztek be a korszerű
otthonba, amelynek ünnepélyes
megnyitóján elsőként Nagy Ferenc
ratosnya-jódtelepi református lelkipásztor szólt az egybegyűltekhez.

„…ez a világ szép
vendégfogadó”
A lelkész a Szentírás egyik igeversét – „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez
jussunk.” (Zsoltárok könyve, 90:12)
– Wass Albert Így jó élni című,
létörömre intő írásával állította párhuzamba. „Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra, és
meztelenül térsz belőle vissza. (…)
Vendég vagy a világban, és ez a
világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara.
Van virága, rengeteg sok. Tanulj
meg örvendeni nekik. (…) Nem
győzöm eleget mondani: tanulj meg
örvendeni. Annak, hogy élsz. S
mert élsz: gazdag lehetsz.”
Nagy Ferenc mindkét idézettel az

öregedésre való felkészülés fontosságára utalt, majd egy örök érvényű
levéllel zárta gondolatmenetét,
amelyben a szülő arra kéri gyermekeit, hogy azzal a türelmes szeretettel viseljék gondját élete alkonyán,
ahogyan ő védelmezte, tanította őket
a világra jöttük utáni első időben.
A továbbiakban Bakos Katinka
mondott köszönetet mindazoknak,
akik hittek az álmában, és nemcsak
anyagilag vagy kezük munkájával,
hanem lelkileg is mellette álltak az
elmúlt években. A Czegei-Wass Albert Alapítvány alelnöke elsőként
Csernai Pál néhai edző, a legendás
Aranycsapat tagja nevét említette,
akinek a támogatása nélkül nem
épülhetett volna fel az idősotthon,
majd Németh Imola ügyvédnek
mondott köszönetet a közbenjárásért. Ezután következett az a hosszú
névsor, amelyből Wass Albert kisebbik fia, Endre, a gyermekotthont
a kezdetektől, húsz éve támogató
Edmund Siemers-Stiftung Alapítvány, Bakos Katinka családja és
még megannyi jótevő neve, köztük
a gyermekotthon lakóié és alkalmazottaié sem hiányozhatott.

nak a galatákhoz szóló tanításából
kiindulva – „A jó cselekvésében
pedig ne fáradjunk el, mert a maga
idejében aratunk majd, ha meg nem
lankadunk” – Szakács Gergely
2006-os, első holtmarosi látogatását
is felidézte, amikor valami nagyon
megérintette, majd így folytatta: „Jó
látni, hogy az aratás, a gyermekekbe fektetett munka beérik, az
élet rögös útján ők is elindultak. És
jó tudni, hogy mi is részesei lehettünk annak az áldozatos munkának,
amely a gyermekotthonban folyik,
és ami most az idősek otthonával
kibővül.”
A továbbiakban két, Pápáról érkezett jelképes ajándék fokozta az
ünnepi hangulatot. A helyi Pannónia Reformata Múzeum vezetője,
Halászné Kapcsándi Szilvia egy, a
házi áldás szövegét tartalmazó múzeumi tárgyat nyújtott át, majd
Luther Márton híres mondásának
szellemében – „Ha tudnám is, hogy
holnap elpusztul a világ, még akkor
is ültetnék egy almafát” – egy tulipánfát ültettek el az öregotthon mellett a két Tulipán Házat belengő
istenhit és remény szimbólumaként.

A kiszámítható holnap
Ezt követően a magyarországi ígérete

Tulipánfa a hit jelképeként

Pápáról érkezett vendég, Szakács
Gergely református lelkipásztor
szólt az egybegyűltekhez. A lelkész
elmondta, hogy idén 15 éves a holtmarosi gyermekotthon és a pápai
gyülekezet közötti kapcsolat, majd
az új Tulipán Ház megszületése fölötti örömét fejezte ki. Pál apostol-

Csép Andrea parlamenti képviselő elmondta, hogy amikor pár
évvel korábban megismerte Bakos
Katinkát, csodálta a belőle áradó
energiát, azt, ahogy a gyermekotthon lakóival bánik, ahogy rekcumozza őket.
– Ültünk az otthon nappalijában,

A Bolyai gálaműsora

Díszes ünnepséget tartottak
Az évfordulókat a legtöbb
esetben megünneplik, legyen
szó magánéleti vagy intézményi évfordulóról. Azonban egy
híres intézmény esetében,
amely több szempontból is
jelképnek számít, szinte kötelesség emlékezni a történetére. Így tettek most a Bolyai
Farkas Elméleti Líceumban,
ahol kétnapos rendezvénysorozaton emlékeztek meg az
iskola névadásának 65. évfordulójáról. A színes programban voltak könyvbemutatók,
előadások, diákprogramok,
pénteken esete pedig gálaműsorral zárult az eseménysorozat.

tott művek mind a számokhoz és a
matematikához kapcsolódtak. A
kisdiákok ezzel az előadással tisztelegtek a Bolyaiak munkássága
előtt, ily módon fejezték ki tiszteletüket az iskola névadója előtt.
Az előadás következő részében
egykori diákok mesélték el, hogy
milyen volt az élet akkoriban a Bolyaiban, majd fellépett a Zenekör.
Ördög Nóra és Kilyén Ilka is szavaltak. Ördög Nóra elmondta, hogy
az általa elszavalt verset még
Kozma Béla igazgató választotta
neki, azzal, hogy bármilyen bolyais
rendezvényen előadható. A művészi
előadások sorát bővítette a Kálvin
János furulyakör előadása. A zenészek célja az erdélyi reneszánsz
zene bemutatása és ápolása. ToNagy-Bodó Szilárd
vábbá az iskola diákjai is zenés,
verses előadást mutattak be.
A gálaműsort május 6-án délután
Megemlékezett a Bolyai Farkas
6 órától a Kultúrpalotában tartották. Elméleti Líceumban eltöltött éveiA gála első perceiben Hajdú Zoltán,
az iskola igazgatója köszöntötte a
jelenlevőket, majd az iskola évszázadokon átívelő történelméről beszélt. Hangsúlyozta, hogy bár a
névadás 65. évfordulójának az ünnepe van, a híres tanintézmény napjainkban 465 éves. Az igazgató
kiemelte, hogy a Bolyai Farkas Elméleti Líceum fénysugár az erdélyi
magyarság számára, és erre mindenki büszke kell legyen, különösen most, hogy egy másik
fénysugarat – a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceumét – ki akarják oltani. Hajdú Zoltán beszédében megemlékezett az
iskola egykori tanárairól és diákjairól, akik nem élhették meg ezt az
ünnepséget. Elmondása szerint ők
is büszkén mondták, így a mostani
diákoknak és öregdiákoknak is
büszkén kellene mondaniuk, hogy
„bolyais vagyok!”.
Az igazgató beszédét követően
az elemi iskolások léptek színpadra
zenés-verses előadással. A bemuta- Az elemi iskolások verses-zenés előadása

ről Vincze Loránt európai parlamenti képviselő is. Többször is
hangsúlyozta, hogy rengeteg érzelmi szál köti az iskolához, sok
emlék és rengeteg tapasztalat. Elmondása szerint a Bolyaiban tanult
meg alkudozni, kiállni magáért, ott
kezdett el rádiózni, olyan tudásra
tett szert, amit a mai napig tud kamatoztatni. Kitért arra, hogy hálás
minden percért, amit a Bolyaiban
töltött, bár elsősorban nem a tanórák
jutnak az eszébe, hanem a pörgés és
felnőtté válás útja, amit számára az
iskola jelentett. A képviselő örömmel vette tudomásul, hogy az intézmény nemcsak megmaradt, hanem
tovább fejlődött és szépült, és jelenleg egyike a legjobb középiskoláknak Romániában. Vincze Loránt
figyelmeztetett, hogy a sikerek után
nem szabad ellustulni, meg kell tartani vagy még tovább növelni azt a
szintet, amit ma a líceum képvisel.
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nézegettük a társasjátékokat, és
éreztem, hogy sok szeretet van
abban a házban. A gyerekek pont
azt kapják meg, amit az állami gondozási rendszerben nem mindenhol,
azt, hogy egy család tagjaként nevelkedjenek, és hogy az életre neveljék őket – hangsúlyozta Csép
Andrea, majd hozzátette, hogy azon
a találkozáson beszélt neki először
a gyermekotthon vezetője az idősotthon-építés álmáról.
– Ami itt most elindul, az ugyanúgy példaértékű lesz, mint a gyermekotthonban. A biztonság, a
nyugalom, a kiszámítható holnap
megteremtése nagy kihívás, de
megvalósítható, ha van szeretet, áldozatkészség, alázat mindenkiben,
aki az otthonba beköltözők mindennapjainak szebbé tételét segíti –
emelte ki a továbbiakban a képviselő asszony, majd az öregotthonnak a település életében, a munkahelyteremtésben betöltendő szerepéről szólt, illetve arról, hogy
ilyen téren a gyermekotthonban nevelkedő fiatalok számára biztos
megélhetési forrást, a jövő megalapozását jelentheti a létesítmény.
A politikus sok évet, sok boldog,
mosolygós bentlakót kívánt az otthonnak, illetve azt, hogy a helybéliek különböző alkalmakon, például
farsangi és szüreti bálon együtt tudjanak ünnepelni az intézménybeliekkel, hiszen az öregotthon nem
zárt világ, hanem nyitott tér, ami
mindenki számára belakható.

kellenek nagy cselekedetek. Csupán
tiszta szív és sok-sok szeretet” – foglalta össze a Tulipán Házak megálmodóinak és működtetőinek legfőbb
erőforrását, majd a két nemzedéket
– a két otthon lakóit – összekötő szálakról, az élet ciklikusságáról szólt,
végül gratulált az alapítánynak az
újabb megvalósításért.
A felszólalók sorát Kristóf József,
Magyaró polgármestere zárta, aki
egy Holtmarosról készült óriásfényképpel ajándékozta meg az intézményt. Ezután Bíró Sándor
magyarrégeni, Nagy Ferenc ratosnya-jódtelepi, Takács Albert és Takács Malvin magyarói, Simon Béla
holtmarosi református lelkipásztorok, Eugen Doroftei disznajói ortodox pap és a Czegei-Wass Albert
Alapítvány ügykezelőjeként a gyermekotthont építtető Bartha József
nyugalmazott holtmarosi református lelkész, Bakos Katinka édesapja mondott áldást az új Tulipán
Házra.
Az épület udvarán zajlott ünnepség végén a vendégsereg belülről is
megtekintette a tágas, modern létesítményt, amelynek születését egy
néhány perces film idézte fel.
Bakos Katinkától megtudtuk,
hogy a jelenlegi hat lakón kívül
eddig öten jelentkeztek beköltözésre. Az épületben 36 egyszemélyes szoba van, ha házaspárok is
érkeznek, összesen 42 személyt
tudnak elszállásolni.
A lakók életterét igyekeznek az
igényekhez igazítani, aki szeretne,
„…sok-sok szeretet”
kisebb bútordarabot is vihet oda
Kovács Mihály Levente, a megyei magával, a fehér falakon pedig
tanács alelnöke Pázmány Péter sza- bőven van hely családi fotók szávaival – „Nemes, szép élethez nem mára.
Az öregdiákokat arra kérte, ne felejtsék el, hogy honnan indultak, és
ha tehetik, segítsék egykori tanodájukat. A képviselő nyomatékosította, hogy napjainkban különleges
értéke van a magyar iskolának, amikor két utcával arrébb egy másik iskoláért harcolnak. Arra kérte a
tanárokat, adjanak lehetőséget a
diákoknak arra, hogy megvalósítsák az őrült ötleteiket, hiszen ezek is hozzájárulnak a fejlődéshez.
A gálaműsorban Csenteri Levente elmesélte az iskolához kötődő
emlékeit mint diák és mint iskolalelkész is. Saját magát úgy definiálta, mint az öregdiákok fiatalabb
változata. Beszámolt róla, hogy
gyermekkorában, a konfirmálás
után már vonzotta a papi életforma,
ennek ellenére a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba felvételizett, nem
a Református Kollégiumba. Középiskolai tanulmányait matematikainformatika szakon végezte. Az ott
megszerzett tudást pedig – annak
ellenére, hogy teljesen más munkát
választott – a mai napig kamatoz-

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

tatja. Emlékezett a szigorú tanárokra, akiket sem ő nem szeretett,
sem az osztályközösség, viszont
most úgy gondolja, hogy nekik köszönhet a legtöbbet, és immár értékeli az akkori munkájukat.
Iskolalelkészi pályája nem indult
könnyen, mert az elképzelés korántsem felelt meg a valóságnak. Az
első hónapokban fölöslegesnek
érezte magát, a meghirdetett találkozásokon senki nem jelent meg.
Aztán lassan rájött, hogy a személyes kapcsolatok, a személyes kommunikáció útján lehet megismerni
az embereket. Ez mind a diákokra,
mind a tanárkollégákra igaz. A diákokkal úgy került kapcsolatba,
hogy elkezdte helyettesíteni a beteg
vagy éppen hiányzó tanárokat. Nem
az adott tantárgyból adott le leckét,
hanem ifjúsági témákat vetett fel,
amiről párbeszédet tudott folytatni
a diákokkal. Habár nehéz volt a
kezdet, Csenteri Levente örül, hogy
elvállalta az iskolalelkészi szolgálatot is. Beszédét azzal zárta, hogy
ahol Isten elkezd munkálkodni, ott
csak jó dolgok születnek.
Ezután következett a díjazás,
amelyen első ízben adták át a Bolyai Farkas és Alma Mater díjakat.
Mindkét díjat 2021-ben alapították,
az előbbit olyan öregdiákok kapják,
akik szellemi tevékenységgel vagy
anyagi támogatással hozzájárulnak
az iskola hírnevének gyarapításához
vagy az intézmény fejlődéséhez. A
Bolyai Farkas-díjat azok az egykori
tanárok kapják, akik munkájukkal
életpályájukon kiemelkedő teljesítményt értek el.
Az Alma Mater díjat Klementisz
János és dr. Bálint István vehette át.
Mindketten a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatói voltak, és
sokat tettek az iskoláért. Bolyai Farkas-díjat kapott Albert Attila, a Bioeel tulajdonos-vezérigazgatója – aki
számos, az iskolával kapcsolatos
eseményt támogat –, valamint
Bencze Éva Erika.
A díjazást követően az esemény
néptáncelőadással zárult. A gálaműsor bemondói Forró-Bathó EszterAnna és Nagy Imre voltak.
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Örökrangadón aratott győzelmével
életben maradt az MTK
Az MTK Budapest háromgólos győzelmet aratott a már
bajnok Ferencváros vendégeként a magyar labdarúgó NB
I 32. fordulójának szombati
örökrangadóján, így életben tartotta bennmaradási
esélyeit.
Bár az MTK-nak nyernie
kellett bennmaradási reményeinek életben tartásához,
mégis elsősorban a biztonságra helyezte a hangsúlyt,
így egyértelműen a sorozatban negyedszer bajnok Ferencváros irányította a
játékot. Az iram nem volt túl
nagy, a kék-fehérek pedig
szervezetten védekeztek, így
kevés lehetőséget hozott az
első játékrész, a vendégeknek
például egyetlen kaput eltaláló kísérletük volt.
A második félidő váratlanul MTK-helyzettel kezdődött, ekkor még a keresztléc
kisegítette Bogdánt, azonban
az egyre bátrabban futballozó A ferencvárosi Fortune Bassey (b) és Kata Mihály, az MTK játékosa
Fotó: MTI/Illyés Tibor
vendégek a harmadik lehetőségüket már gólra váltották.
Hátrányban újra aktívabb lett a FerencváJegyzőkönyv
ros, de továbbra is sok pontatlanság csúszott NB I, 32. forduló: Ferencvárosi TC – MTK
a játékába, így nem tudott egyenlíteni a le- Budapest 0-3 (0-0)
fújásig, sőt, a hajrában az MTK egy máso- Budapest, Groupama Aréna, 13.199 néző,
dik találattal bebiztosította a számára vezette: Bogár.
létfontosságú győzelmet, majd a hosszab- Gólszerzők: Futács (59., 92.), Miovski (84.).
Sárga lap: Vécsei (83.).
bításban a kegyelemdöfést is megadta.
A kék-fehérek mintegy húsz év, 2002 Ferencvárosi TC: Bogdán – Botka, Blazic
szeptembere után tudták begyűjteni a (67. Marin), Vécsei, Civic (67. Pászka) –
három pontot a fővárosi rivális otthonában, Esiti (60. Auzqui), Besic – Tokmac, Laidomíg a szerdai kupadöntőre készülő zöld-fe- uni, Gavric (60. Zachariassen) – Bassey
héreknek megszakadt 16 tét- és 12 bajnoki (60. Boli).
MTK Budapest: Mijatovic – Varju, Nagy Zs.,
mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatuk. Rajkovic, Sluka (90. Herrera) – Ramadani,
Az MTK a sikerével két pontra csökken- Kata (71. Horváth A.), Mezei (71. Spirovski)
tette hátrányát az éppen bennmaradó, 10. – Miknyóczki (58. Miovski), Futács, Kovács
helyezett Budapest Honvéddal szemben az M. (Vancsa, 58.).
utolsó forduló előtt.
Biztosan európai kupaszereplő a Kisvárda,
kiesett a Gyirmót
Az Újpest elleni 2-1-es győzelmével a Kisvárda bebiztosította dobogós helyezését és első nemzetközi kupaszereplését. Az alakulat a jobb gólkülönbségének
köszönhetően előzte meg a szerdán döntetlent játszó
Puskás Akadémiát, továbbá sikerével megőrizte hétpontos előnyét a negyedik MOL Fehérvárral szemben,
a biztossá váló dobogós pozíció pedig azt jelenti, hogy
a következő idényben a Konferencialiga selejtezőjében szerepelhet majd.
A Budapest Honvéd Mezőkövesd elleni pontszerzésével ugyanakkor biztossá vált a sereghajtó Gyirmót FC búcsúja az élvonaltól. A győri kék-sárgák
ugyan pontszámban még utolérhetnék a kispestieket,
több győzelme miatt azonban már nem előzhetik meg
a Honvédot.

1. Ferencváros
2. Puskás AFC
3. Kisvárda
4. Fehérvár FC
5. Paks
6. Újpest
7. Debrecen
8. ZTE
9. Mezőkövesd
10. Honvéd
11. MTK
12. Gyirmót

32
32
31
31
31
31
32
31
32
32
32
31

A tabella
21 5
14 12
14 11
13 7
12 6
11 7
10 9
10 9
10 8
9
8
8
9
6
11

6
6
6
11
13
13
13
12
14
15
15
14

58-30
42-32
47-33
45-40
73-60
46-45
45-49
43-55
35-46
46-50
25-50
32-47

68
54
53
46
42
40
39
39
38
35
33
29

A Mezőkövesd szerződést
hosszabbított Cseri Tamással
A Mezőkövesd Zsóry FC
szerződést hosszabbított a
magyar válogatottnál is számításba vett Cseri Tamással.
Az együttes 34 éves csapatkapitányának a kontraktusa
nyáron járt volna le. A négyszeres válogatott középpályás
– aki a tavalyi Eb-n is pályára
lépett – 2017 nyarán Kisvárdáról igazolt Mezőkövesdre,
ahol 156 bajnoki mérkőzésen
24 gólt szerzett.

1230.

Nullra nyert szett Kolozsváron
A CFR 1907 számára rendkívül szokatlanul, gólgazdag mérkőzést nyert a bajnoki címtartó és éllovas kolozsvári együttes a CFC Argeș ellen az 1. ligás labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszás 8. fordulójában. A Dan Petrescu irányította alakulat nem kevesebb mint
hat gólt rámolt be vendéglátója hálójába úgy, hogy közben egyet sem kapott. A győzelmeket
jobbára egy-két góllal behúzó házigazdák így feladták a leckét a bajnokság két legeredményesebb csapatának, a CSU Craiovának és a Bukaresti FCSB-nek, amelyek tegnap este,
lapzárta után mérték össze erejüket az oltyán csapat otthonában.
„Magam sem értem, hogyan történhetett. Elnézést
kérek mindenkitől, akinek fáj ez a vereség. Én vagyok
Eredményjelző
a leginkább felelős érte. Úgy tűnik, a játékosok fejben * 1. liga, felsőházi rájátszás, 8.
idő előtt vakációra mentek” – értékelt rezignáltan a forduló: Konstancai Farul – FC
CFC Argeș edzője, Andrei Prepeliță. A szakvezetőnek Voluntari 1-1, Campionii FC
van amin gondolkodnia, hiszen csapata zsinórban a Argeș Pitești – Kolozsvári CFR
harmadik vereségét szenvedte el úgy, hogy a három 1907 0-6.
* 1. liga, alsóházi rájátszás, 8.
mérkőzésen összesen 14 gólt kapott.
„Bár az eredmény jó, sőt nagyon jó, nem monda- forduló: Medgyesi Gaz Metan –
nám tökéletesnek a játékunkat. Követtünk el hibákat” Academica Clinceni 4-3, Boto– fogalmazott a kolozsváriak edzője, Dan Petrescu, a sáni FC – Bukaresti Dinamo
1948 2-3, Aradi UTA – CS Miotőle megszokott kritikus hangnemben.
veni 1-0, Sepsiszentgyörgyi
Jegyzőkönyv
1. liga, felsőházi rájátszás, 8. forduló: CFC Argeș
Pitești – Kolozsvári CFR 1907 6-0 (4-0)
Pitești, Trivale stadion, vezette: Andrei Florin Chivulete – Mircea Orbuleţ, Bogdan Gheorghe – Viorel Nicuşor Flueran.
Gólszerzők: Păun (2.), Deac (20 – büntetőből),
Manea (37.), Debeljuh (45., 60.), Petrila (86.).
Sárga lap: Palic (33.), Ganea (77.), illetve Graovac
(39.).
CFC Argeş: Greab – Viana, Dobrosavlevici (64.
Turda), Boldor, Muşat – Raynov (64. Meza Colli),
Honciu (73. Fatai) – Işfan, Palic (73. Şerban), Dumitraşcu (64. Dumitru) – G. Ganea.
CFR 1907: Letica – Manea, Graovac (46. Yuri),
Burcă, Camora – Deac (82. Dugandzic), Boateng
(71. Cvek), Bordeianu – Păun, Debeljuh (61. Omrani), Birligea (61. Petrila).

Az 1. ligás felsőház állása
1. CFR 1907
8 5
1
2
15-5
2. FCSB
7 6
0
1
18-4
3. CSU Craiova 7 6
0
1
17-5
4. Voluntari
8 2
1
5
6-12
5. Farul
8 1
2
5
3-12
6. CFC Argeș
8 1
0
7
3-24

54
49
45
31
29
27

Temesvár Brassóval játszik a 2. ligában maradásért
Zárultak a küzdelmek a labdarúgó másodosztály alsóházában. A súlyos anyagi nehézségekkel
küzdő Dunărea Călărași, a Dacia 1919 Brăila és a
korábbi román bajnok Gyurgyevói Astra, valamint
a Konstancai Unirea a 3. ligában folytatják. A
Brassói Futballklub és a Temesvári ASU Politehnica ugyanakkor osztályozót játszik a 2. ligában
maradásért.

Sepsi OSK – Chindia Târgoviște
2-1. Az állás: 1. Rapid 1923 39
pont, 2. Sepsi OSK 39, 3. Botosán 38, 4. UTA 32, 5. Universitatea 1948 Craiova 31, 6. Mioveni
28, 7. Târgoviște 23, 8. Dinamo
1948 22, 9. Clinceni -11, 10.
Medgyes -38.
* 2. liga, felsőházi rájátszás, 8.
forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – Petrolul 52 Ploiești 1-1; 9.
forduló: Bukaresti CSA Steaua –
Unirea 04 Slobozia 2-0. Az állás:
1. Ploiești 59 pont, 2. Nagyszeben 57, 3. Kolozsvári FCU 57, 4.
CSA Steaua 49, 5. Chiajna 41, 6.
Slobozia 40.
* 2. liga, alsóházi rájátszás, A
csoport, 7. (utolsó) forduló: Dunărea 2005 Călărași – FK Csíkszereda 2-6, Bukaresti Metaloglobus – Sellemberki CSC 1599
1-1, Jászvásári CSM Politehnica
– Temesvári ASU Politehnica 31. A csoport végeredménye: 1.
Csíkszereda 48 pont, 2. Sellemberk 37, 3. Metaloglobus 37, 4.
Jászvásár 36, 5. Călărași 7, 7.
Brăila 5.
* 2. liga, alsóházi rájátszás, B
csoport, 7. (utolsó) forduló: Brassói FC – Gyurgyevói Astra 6-1,
Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii –
Temesvári Ripensia 0-2, Dési
Unirea – Bodzavásári FC 3-0. A
csoport végeredménye: 1. Bodzavásár 44 pont, 2. Dés 43, 3.
Zsilvásárhely 34, 4. Ripensia 31,
5. Brassó 26, 6. Konstancai Unirea 18, 7. Gyurgyevó -1.

A bajnok Ferencváros labdarúgói
átvették az aranyérmet és a kupát
Az MTK elleni váratlan vereség nem
szegte kedvét a Ferencvárosi TC 33. bajnoki
címét ünneplő hazai szurkolóknak, akik a
meccs után a pályán tekinthették meg a díjátadó ceremóniát. Ennek során Bánki Eriktől
és Csányi Sándor MLSZ-elnöktől a játékosok megkapták aranyérmüket, majd ma-

gasba emelhették az NB I legjobbjának járó
trófeát is. Ezt megelőzően, a hagyományoknak megfelelően, a csapatkapitány, Dibusz
Dénes Fradi-sálat kötött Albert Flórián szobrának nyakába, amihez a csapat tagjai 33-as
számmal ellátott zöld egyenpólóban vonultak.

Eredményjelző
NB I, 31. forduló: Kisvárda
Master Good – Újpest FC 21, Gyirmót FC Győr – Paksi
FC 3-3, MTK Budapest –
Puskás Akadémia FC 0-0, Ferencvárosi TC – ZTE FC 5-3,
Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC 0-1, MOL Fehérvár FC – Budapest Honvéd
2-0; 32. forduló: Debreceni
VSC – Puskás Akadémia FC
1-1, Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC 0-0, Ferencvárosi TC – MTK
Budapest 0-3.

A bajnok Ferencváros labdarúgócsapatának tagjai ünnepelnek a trófeával a díjátadó ceremónián
Fotó: MTI/Illyés Tibor
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Elmarad idén a nyárádtői bravúr
Bálint Zsombor
Két fordulót is rendeztek egy hét
alatt a labdarúgó 3. liga rájátszásában. A Nyárádtői Unirea 2018
együttesének bravúrra lett volna
szüksége ezen a két találkozón,
hogy versenyben maradjon a feljutásért kiírt osztályozóért, ezzel
szemben két vereséget szenvedett,
és most már matematikailag is bizonyos lehet benne, hogy a következő idényben is a 3. ligában
marad.
Az Unirea 2018 egyébként mára
negyedik edzőjét „fogyasztja” az
utóbbi néhány héten. Zsigmond
Vilmos után Vajdahunyad ellen
már Adrian Pop ült a kipadon,
Kudzsirral pedig Flavius Sabău
vette át a szakmai irányítást. Szerdán Piskiben játszott az éllovas
Jegyzőkönyv
3. liga, IX. csoport, felsőházi rájátszás, 6. forduló: CS Vajdahunyad – Nyárádtői Unirea 2018
3-1 (2-0)
Piski, CFR stadion. Vezette:
Cristian Pascu (Nagyszeben) –
Adrian Epure (Orlát), Costel
Prodan (Nagydisznód). Ellenőr:
Emil Arsa (Arad), Ionel Poclid
(Temesvár).
Gólszerzők: Herghelegiu (21.,
32.), Arnăutu (90+1.), illetve
Ndiesse (62.).
Sárga lap: Buș (51.), Iacob
(90+1.), illetve M. Codrea (87.).
CS Vajdahunyad: Lefter –
Iacob, Garutti, Jairo (57. Vlad),
Trășcan, Neacșa (57. Arnăutu),
Mogoș (57.Bedea), Giura, Herghelegiu, Simon (44. Bradu), Buș
(80. Mitran).
Unirea 2018: Feier – Bîrsan,
Vasiu (75. Birtalan), Ndiesse, E.
Codrea, Iuga, Hreniuc (72.
Ganea), Săvoaia (58. Dinu), M.
Codrea, Istrate, Astafei.

1. Vajdahunyad
2. Kudzsir
3. Nyárádtő
4. Viitorul

7
7
7
7

Az állás
5
2
3
2
1
3
1
1

0
2
3
5

Vajdahunyad ellen, mert a Michael
Klein stadion gyepét cserélik az
osztályozóra. Noha nem a saját pályáján szerepelt, a veretlen házigazda újabb sikert aratott. Az első
gólt a 21. percben szerezte Herghelegiu, akinek a lövése egy védőn
megpattanva beszédült az alső sarokba (1-0), majd a 32. percben
Mogoș emelte át a rossz ütemben
kimozduló Feieren (2-0). Eközben
Nyárádtő csak helyzetekig jutott:
miután M. Codrea kettő az egy
elleni szituációban az egy szem védőbe rúgta a labdát, Astafei csúnyán fölé lőtte öt méterről.
A második félidőben Hreniuc
labdája a kapufát találta el, mielőtt
Ndiesse fejjel szépített volna Istrate szabadrúgását követően (2-1).
A nyárádtői gól szalmalángnak bizonyult, mert előbb egy hatalmas
vajdahunyadi helyzet következett
Herghelegiu révén, majd a 90+1.
percben Arnăutu bevetődve kotorta
a hálóba Herghelegiu lapos lövését, beállítva a 3-1-es végeredményt.
Kudzsiron Nyárádtő kezdett jobban, Istrate lövését Opric kiütötte,
Astafei pedig kétszer is lyukat rúgott az ötösön, aztán a 30. percben
Boldea 30 méteres lapos lövését
nem tudta hárítani Feier (1-0). A
kapott gól frusztrálttá tette a nyárádtői játékosokat, és Vasiu két
perccel később csúnyán beleszállt
a gólszerzőbe. Azonnal villant a
piros lap, de a kudzsiriak fizikai
elégtételt is akartak venni a tettesen, így öt percig uralkodott a pályán a lincshangulat, a tettest úgy
kellett kimenekíteni. Végül Boldea
folytatni tudta a játékot, Vasiu
pedig bocsánatot kért, de Nyárádtő
emberhátrányba került, így nagyon
nehéznek ígérkezett a folytatás. A
házigazdák az 51. percben meg-

21-8
14-10
9-14
5-17

69
48
38
34

duplázták előnyüket: Vitinha beadását Lupu közelről a hálóba
küldte (2-0). A helyzet ismeretében
némileg váratlanul hatott, hogy
Nyárádtő számára felvillant némi
remény a 62. percben: M. Codrea
kihasználta Opric rossz kimozdulását, elhalászta előle a labdát, és
az üres kapuba lőtt (2-1). A 75.
percben azonban eldőlt a mérkőzés: Nicula betört a bal oldalon,
Lupuhoz továbbított, aki a léc alá
vágta a labdát (3-1). Utóbbi a 88.
percben egy 20 méteres lapos lövéssel a mesterhármast is kiteljesítette (4-1).
Ezek után a maradék két fordulónak már nincs tétje. A hétvégén
Nyárádtő harmadszorra is idegenben, a Kolozsvári Viitorul otthonában lép pályára.
Jegyzőkönyv
3. liga, IX. csoport, felsőházi rájátszás, 7. forduló: Kudzsiri Metalurgistul – Nyárádtői Unirea
2018 4-1 (1-0)
Kudzsir, városi stadion. Vezette:
Constantin Olaru (Rm. Vâlcea)
– Alexandru Gherman (Temesvár), Marius Talpoș (Temesvár).
Ellenőr: Cosmin Danciu (Vajdahunyad), Ciprian Mardan (Fogaras).
Metalurgistul: Opric – Rus, Vlădia, Dohotariu, Vitinha, Șaucă,
Boldea, Udrea, Nicula, Selagea,
Lupu. Cserepad: Perjeriu, Andriuc, Contra, Haj, S. Itu, L. Itu,
Neagu, Cocan, Șuteu.
Unirea 2018: Feier – Hreniuc,
Vasiu, Ndiesse, E. Codrea –
Toboșaru, Dinu, Istrate, Iuga,
Astafei, M.Codrea. Cserepad:
Vlasa, Birtalan, Ganea, Bîrsan,
Morar, Săvoaia, Boar, Pițuc,
Eremiaș.
Gólszerzők: Boldea (28.), Lupu
(51., 75., 88.), illetve M. Codrea
(62.). Kiállítva: Vasiu (30.).

Eredményjelző
3. liga, IX. csoport, felshőházi rájátszás, 6. forduló:
Kolozsvári Viitorul – Kudzsiri Metalurgistul 1-2, CS
Vajdahunyad – Nyárádtői Unirea 2018 3-1; 7. forduló: CS Vajdahunyad – Kolozsvári Viitorul 3-2,
Kudzsiri Metalurgistul – Nyárádtői Unirea 2018 4-1.
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Gól nélküli döntetlen...
a vendégek javára
Szabó Antal-Loránd
A labdarúgó harmadvonal alsóházi
rájátszásának hatodik (hétközi) játéknapján a szászrégeniek a kiesés elkerülése szempontjából gondtalan
Marosújvári CS gárdáját fogadták. A
hazai együttes, miután 4-2-es vereséget szenvedett hazai környezetben az
elmúlt fordulóban, ismét nehéz helyzetbe került, hiszen Torda és Gyulafehérvár (vetélytársak a kiesés elleni
harcban) is megszerezte mindhárom
bajnoki pontot.
A találkozót a vendégek kezdték
jobban, pár percig irányítva a játékot,
ám mindez nem eredményezett
konkrét veszélyt Bucin kapujának
előterében. Az Avântul lassacskán átvette a kezdeményezést, így a gólhelyzetek sem maradtak el. A 23.
percben Murar pontos jobb oldali beívelése kecsegtető szögben találta
Harkót, azonban az apró termetű középpályás lövése jócskán fölé landolt. Csupán három perccel később
ismét Harkó állt közel a vezetés megszerzéséhez, ám Mario Pop beadását
követően, alig 4 méterről mellé bólintott. A mérkőzés előtt mindössze
félórával (!) megérkező vendégek
meglepően jól állták a sarat, lendületes és felszabadult játékkal rukkolva
elő. Első ízben a 32. percben próbáltak veszélyeztetni, ám a tapasztalt
Cioară távoli lövése elkerülte Bucin
kapuját. Egy perc elteltével egy tetszetős támadás végén Murar 10 méteres erős lövését Berbeacă hatalmas
bravúrral kiütötte, majd a 38. percben
C. Chirilă közeli lövési kísérlete pontatlanra sikeredett.
A második félidei lendületes régeni támadások zöme megtorpant a
büntetőterületen: nem érkeztek időben vagy végül egyáltalán a beadások, használható beívelések esetén
pedig a játékszer nem talált hazai játékosra. Újra meglátszott, hogy a csapatnak nincs vérbeli támadója. Ez
azonban már hosszú évek óta gond,
a szakvezetők tisztában vannak vele,
ám nem tesznek semmit, hogy orvosolják a problémát.
1. Beszterce
2. Marosújvár
3. Sănătatea
4. Szászrégen
5. Gyulafehérvár
6. Torda
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7
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A szünet utáni játékrész 5. percében a hazaiak megszerezhették volna
a vezetést, ám a fiatal C. Chirilă 20
méteres, látványos szabadrúgáslövését a vendégkapus parádés mozdulattal a keresztlécre tolta. A marosújvári
együttes főképp Ceaca és Cioară
révén veszélyeztetett.
Az 55. percben Cioară lövését
Bucin magabiztosan hárította, majd
két perccel később Ceaca ajtó-ablak
szituációban fölé fejelt. A marosújváriak a hajráig veszélyesebbek
maradtak, támadásaik néhány alkalommal pánikot keltettek a régeni
kapunál. Két esetben olyannyira,
hogy ezekből a vendégek két gólt is
szereztek, ám a 65. percben Ceaca fejesgólját támadói szabálytalanság,
míg Cioară találatát a 71. percben
lesállás miatt érvénytelenítette a sípmester.
A házigazdák szerencséjére mindkét eset egyértelmű volt, jogos döntések születtek. A túloldalon a 73.
percben Vrabie lövése mellé szállt,
majd a marosújvári Coltor kísérlete
erőtlenre sikeredett. A mérkőzés
utolsó negyedóráját a régeniek
szinte végigtámadták, azonban
mindez csupán a 90+3.percben nyilvánult meg konkrét gólszerzési lehetőségben, amikor Vrabie kecsegtető
szögből, mintegy 9-10 méterről fölé
emelt.
A döntetlen igazságosnak tűnik,
ám ez nem segít Stoica Vili tanítványain. A szászrégeniek ugyanis az
elmúlt két fordulóban hazai környezetben nem kevesebb mint öt pontot
veszítettek, így a kiesés elleni küzdelem kiélezetté és szorossá vált.
Lévén, hogy az elmúlt két-három játéknapon született pár „gyanúsan érdekes” eredmény (a közvetlen
ellenfelek vízilabda-eredményekkel
győznek, majd ugyanígy kapnak ki,
vagy hirtelen „feltámadnak”), ezért
ahhoz, hogy az Avântul augusztustól
is a 3. ligában legyen érdekelt, meg
kell nyernie hazai pályán a rájátszás
hajrájában a Torda, valamint a Gyulafehérvár elleni, egymás után következő összecsapásokat.

Alsóházi tabella
4
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2
3
1
3
3
0
4
3
2
2
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2
2
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19-13
11-13
19-21
16-11
15-18
19-23

37
30
27
26
22
21

Jegyzőkönyv

Eredményjelző

3. liga, IX. csoport, alsóházi rájátszás,
6.forduló: Szászrégeni CSM Avântul –
Marosújvári CS 0-0
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 300
néző, változékony időjárás. Vezette:
Dragoș Turcanu (Karácsonkő) – Ștefan
Birjac, Ioan Cozorici (mindketten Zilah). Ellenőr: Mihail Băcescu (Brassó), Ion Filipciuc (Suceava).
CSM Avântul: Bucin – Bugnar, Baki, S.
Chirilă, Suciu, Luca, Harkó, C. Chirilă (64.
Grigoraș), Vrabie, M. Pop (74. Șerbănați),
Murar.
Marosújvári CS: Berbeacă – Cunțan, Haiduc, Lupșan, Vasinc, Guț, Cioargă, Király,
Cioară (80. Truța), Coltor (89. Ognean),
Ceaca.

3. liga, IX. csoport, alsóházi rájátszás: Gyulafehérvári Unirea 1924 –
Beszterce-naszódi Gloria 2018 2-1, Tordai
Sticla Arieșul – Kolozsvári Sănătatea 5-3,
Szászrégeni CSM Avântul – CS Marosújvár 0-0;
7. forduló: Tordai Sticla
Arieșul – Gyulafehérvári
Unirea 1924 1-4, Kolozsvári Sănătatea –
Szászrégeni CSM Avântul 1-6, CS Marosújvár –
Beszterce-naszódi Gloria 2018 1-4.

Vihar előtti csend

Kihívások nélküli fordulót rendeztek a hét végén a labdarúgó 4. elitliga
rájátszásában. A favoritok könnyű győzelmeket arattak, egy meccset pedig
elhalasztottak, ennek az eredménye azonban már aligha befolyásolja a feljutásért zajló küzdelmet. Vihar előtti csend volt ez, ugyanis szombaton
következik az a mérkőzés, amelyen eldőlhet, hogy mely csapat képviseli
Maros megyét a 3. ligába való feljutásért kiírt osztályozón. A Marosvásárhelyi ASA – ACS Marosvásárhely találkozót szombaton 11 órától a
Sziget utcai stadionban rendezik.
Eredményjelző
4. elitliga, felsőházi rájátszás, 4. forduló: Marosszentgyörgyi Kinder – Marosvásárhelyi ASA 0-3, ACS Marosvásárhely – Marosvásárhelyi Academica Transilvania 6-0, Marosludas – Kerelő 7-1.
4. elitliga, alsóházi rájátszás, 4. forduló: Nyárádszereda – Mezőrücs 30, Mezőszengyel – Dicsőszentmártoni Viitorul 6-0, Marosvásárhelyi Atletic – Erdőszentgyörgy 2-1, Marosoroszfalu – Szováta 5-1.
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Indul az NBC-kupában a férfiak tekecsapata
Hosszú id után idén ismét indul az európai porondon a marosvásárhelyi férfitekecsapat.
A városi sportklub égisze alatt újjászervezdött nagyon fiatal gárda a negyedik helyen végzett az országos felnttbajnokságban. A Ploie ti-en tartott dönt
tornán (itt is egyetlen kétnapos versenyen dlt el a
végs sorrend) a Seres József edzette csapat 6132 fás
összesített eredményt ért el, a legjobbak Boér László
554+542 fa, Benke Zoltán 522+558 fa és Balogh Lóránd 502+523 fa voltak. A csapat többi tagja: Fekete
Hunor, Hegyi Roland, Szász Attila Alfréd, Szász Tibor
Levente, Szcs Tamás József és Szilágyi Ervin.

A nemzetközi szövetség szabályzata alapján az országos bajnok a Világkupában, a második helyezett az
Európa-kupában, a 3-4. helyezettek pedig az NBC-kupában indulhatnak, ezeket október elején rendezik különböz helyszíneken, így például az NBC-kupának az
idén a kolozsvári Györgyfalvi negyedben található
sportkomplexum ad otthont.
A három sorozatban elért helyezések alapján a csapatok jogot szereznek a Bajnokok Ligája-indulásra.
Ehhez az NBC-kupában a legjobb négy között kell végezni azok között a csapatok között, amelyek jelzik a
beiratkozási szándékot a BL-be. (bálint)

A Rangers és a Frankfurt
az Európa-liga fináléjában
A RB Lipcse 3-1-es vereséget szenvedett Glasgowban a Rangers vendégeként a labdarúgó Európa-liga
eldönts párharcának csütörtöki visszavágóján, így a
skót csapat jutott fináléba, ahol az Eintracht Frankfurt
lesz az ellenfele.
A skót bajnok legendás otthonában, az Ibroxban rendezett meccset jobban kezdte a hazai együttes, amely
az els félidben valamivel többet birtokolta a labdát
riválisánál, s 24 perc alatt kétgólos elnybe került,
ezzel a múlt heti lipcsei 1-0-s vereség után megfordí-

Fotó: az UEFA Europa League közösségi oldala

Eredményjelz
Európa-liga, eldönt, visszavágók:
* Glasgow Rangers (skót) – RB Lipcse (német)
3-1 (2-0)
Gólszerzk: Tavernier (19.), Kamara (24.),
Lundstram (81.), illetve Nkunku (71.).
Továbbjutott: a Rangers, 3-2-es összesítéssel.
* Eintracht Frankfurt (német) – West Ham United (angol) 1-0 (1-0)
Gólszerz: Borre (26.).
Kiállítva: Cresswell (17., West Ham).
Továbbjutott: a Frankfurt, ketts gyzelemmel,
3-1-es összesítéssel.
totta a párharc állását. A szünet után kezdeményezbbé
vált a Lipcse, amely Christopher Nkunku révén a 71.
percben szépített, így életben tartotta továbbjutási esélyeit, ám a skótok 10 perccel késbb újabb gólt szereztek, amelyre a német együttesnek már nem volt
válasza. A Lipcse története során elször juthatott
volna be nemzetközi sorozat döntjébe, de nem sikerült.
A másik ágon a Frankfurtnak valamivel elnyösebb
volt a helyzete, ugyanis a West Ham United elleni párharc els mérkzésén idegenben aratott 2-1-es gyzelmet, csütörtökön pedig hazai környezetben 1-0-ra
diadalmaskodott a 17. perctl emberhátrányban futballozó angolok ellen, így ketts gyzelemmel jutott a
döntbe.
A finálét május 18-án rendezik Sevillában.

Új rendszerben szervezik
a kosárlabda-bajnokságot
Bálint Zsombor
A Román Kosárlabda-szövetség
igazgatótanácsa jóváhagyta azt a javaslatot, amelyet a Nemzeti Ligában részt vev csapatok vezetinek
tanácskozásán fogalmaztak meg a
két következ bajnoki idényben alkalmazott bajnoki rendszerrl.
Ennek értelmében ismét új rendszerben szervezik meg a pontvadászatot.
A sportágban sokadszorra változtatják meg a bajnoki rendszert, egyfajta kísérleti tereppé vált a
hivatásos „reformerek” számára,
emlékezzünk csak arra az igen sajátos lebonyolítási módra néhány éve,
amelyet értékcsoportokban kezdtek,
átjárással ezek között a bajnoki
idény folyamán.
A most elfogadott javaslat értelmében az élvonalban 18 csapat vesz
részt, az idén indult 16 csapat mellé
az 1. ligából két további klub jut fel,
reményeink szerint az egyik a marosvásárhelyi lesz. Ezek azonban
nem egyetlen ligában, hanem két

„konferenciára” osztva játszanak. A
csoport helyett alkalmazott bombasztikus konferencia megnevezést
minden bizonnyal az NBA-ból kölcsönözték, ott azonban egészen más
a jelentése, és elssorban a nagy
földrajzi távolság az oka, hogy a
csapatokat keleti és nyugati konferenciára osztják. Itt azonban szó
sincs földrajzi megfontolásokról, a
beosztás az elz idényben elért helyezések szerint történik. Ráadásul
az sem riasztotta el a javaslattevket, hogy így az egyes csoportokban („konferenciákban”) páratlan
számú csapat lesz, 9-9, így minden
fordulóban egynek állnia kell. A
csoportokban els fázisban odaviszsza játszanak a csapatok, összesen 18 fordulót (16 mérkzés
valamennyi együttes számára). Ezt
követi a második bajnoki fázis,
amelyet két értékcsoportban rendeznek. Mindkét csoportból az els
öt helyezettel létrehozzák az 1-10.
helyek csoportját, míg a többiek a
11-18. helyekért folytatják. Ezekben azonban érvényesek maradnak

Tizenkét csapatos ni bajnokság
Döntöttek a ni bajnokságról is, amelyben a Sirius is érdekelt. Itt
12 csapat vesz részt, alapszakasszal és rájátszással.
Az újdonság az, hogy az alsóházban az alapszakasz 9-12. helyen
végzett csapatai az U20-as és az U18-as utánpótlás-bajnokságból érkez legjobb hat csapattal is megmérkznek.
További igen fontos döntés, hogy létrehozzák a Szövetség-kupát,
amelyen kizárólag román állampolgárságú játékosok szerepelhetnek.
Ennek a rendezési módjáról késbb határoznak.

az els fázisban egymás ellen elért
eredmények, csak a másik csoportból jöv csapatokkal játszanak
ismét oda-vissza. Ez a felsházban
további 10 fordulót, az alsóházban
8 fordulót jelent. A bajnokság a rájátszással zárul, amelyen a 9-10. helyezettek már nem vesznek részt, a
többiek viszont minden helyosztó
kört lejátszanak. Mi több, a felsházi és az alsóházi (kiesés elleni) rájátszásban is három gyzelemig
játszanak minden körben a mostani
kett helyett, beleértve a bronzcsatát is, az egyetlen kivétel a bajnoki
dönt, amely négy gyzelemig tart.
(Utoljára az Asesoft Ploie ti –
Maros KK döntben volt ehhez elírás.) A bajnokság kezdési idpontjaként szeptember utolsó hétvégéjét
jelölték meg,
A keretek kialakítása kapcsán eldlt, hogy a csapatok egyetlen honosított játékost használhatnak, a
mérkzésre nevezett 12-es keretben
legfeljebb hat, a 18-as keretben legfeljebb hét légiós lehet. A mérkzések els két negyedében azonban
két belföldi játékosnak folyamatosan a pályán kell lennie, míg a harmadik és negyedik negyedben
egynek. A kupában, amelynek a
rendezési módjáról azután döntenek, hogy a nemzetközi föderáció
(a FIBA) véglegesíti az európai kupasorozatok menetrendjét, két
román játékost egész meccsen használni kell, egyiküknek pedig 23 év
alattinak kell lennie.

Európa-konferencialiga:
Döntben a Roma
és a Feyenoord
Az AS Roma és a Feyenoord
vívja a labdarúgó Konferencialiga döntjét a hónap végén.
A csütörtöki visszavágók eltt
mindkét eldönts párharc nyílt
volt, az Olympique Marseille egygólos hátrányból kezdett a vendég
Feyenoord ellen, amely odahaza
3-2-re nyert.
A dél-franciaországi meccs feszült körülmények között indult,
mivel a városban számos összecsapás tört ki a két tábor között, a vascsövekkel felszerelt huligánok autókat
rongáltak meg, a rendrség
könnygázt is bevetett. A
hollandok vezetedzje,
Arne Slot arról számolt be,
hogy egy tégla találta el a
csapatbuszt, és csak kerül
úton tudtak eljutni a Stade
Velodrome-hoz. A mérkzés végül egyetlen gólt sem
hozott, így a holland csapat
készülhet a fináléra. A rotterdamiak március 20. óta
nem veszítettek tétmérkzést.

Az AS Roma 1-1-rl indította
hazai összecsapását a Leicester
Cityvel szemben. A José Mourinho által irányított és a végs
gyzelemre is esélyesnek tartott
római együttes a 11. percben az
angol válogatott Tammy Abraham
révén került elnybe, amely végül
gyztes és továbbjutást ér találatnak bizonyult.
A Konferencialiga fináléját
május 25-én játsszák Tiranában.

Fotó: az UEFA Europa League közösségi oldala

Eredményjelz
Európa-konferencialiga, eldönt, visszavágók:
* AS Roma (olasz) – Leicester City (angol) 1-0 (1-0)
Gólszerz: Abraham (11.).
Továbbjutott: a Roma, 2-1-es összesítéssel.
* Olympique Marseille (francia) – Feyenoord (holland) 0-0
Továbbjutott: a Feyenoord, 3-2-es összesítéssel.

Ismét létszámhiányosan
az Arena
Bálint Zsombor
Viszonylag szoros mérkzést
játszott az Arena ni kézilabdacsapata az A osztály 24. fordulójában a Râmnicu Vâlceán mköd
kiválósági központ alakulata ellen,
noha a CNE az egész országból
gyjtheti össze a fiatal tehetségeket, míg az Arena helyi ifikre alapoz. Ráadásul a marosvásárhelyi
együttes ismét létszámhiányosan
lépett pályára, csupán egyetlen
meznyjátékos tartalékkal, továbbá az egyik leggólersebb játékos,
a
ellentámadásokon
remekl széls, Gál Anna sérülés
miatt nem léphetett pályára.
A találkozót a vendégek négy
góllal nyerték, a különbséget az

els félidben, mi több, gyakorlatilag az els 15 percben alakították
ki. Innen kezdve a marosvásárhelyiek folyamatosan megpróbáltak
kapaszkodni, de nem tudtak olyan
közel kerülni az ellenfélhez, hogy
annak a gyzelmét veszélyeztessék.
Ez volt az Arena utolsó mérkzése hazai pályán az idényben,
még egy találkozója van Székelyudvarhelyen, amelyet május 25ére idzített a szövetség, míg az
utolsó fordulóban áll. Ezt követen lehet majd levonni a következtetéseket,
hogy
milyen
haszonnal járt, és mire lehet építkezni a következ idényre, hiszen
a játékosok közül többen kinnek
az ifjúsági korból.

Jegyzkönyv
Ni kézilabda A osztály, B csoport, 24. forduló: Marosvásárhelyi
Arena – CNE Rm. Vâlcea 34-38 (18-22)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok. Vezette: Dacian Chiriac
(Beszterce), Daniel Vlasa (Beszterce).
Arena: Szasz, Both – Sîrb 12 gól, Moldovan 7, ifui 4, Mure an
4, Dina 3, Opri 2, Ro ca 2.
CNE Rm. Vâlcea: Andrei, Szlsi – Bodijar 8, Raicea 8, Vintil
7, Bleju c 3, Mu at 3, Blan 3, Enache 3, Oprea 2, Stroie 1, Avram,
tir, Pe te.
Eredményjelz
Ni kézilabda A osztály, B csoport, 24. forduló: Marosvásárhelyi
Arena – CNE Rm. Vâlcea 34-38, Temesvári Universitatea – Zsilvásárhelyi CSM 20-28, Beszterce-naszódi Gloria 2018 II – Nagyváradi CSU 21-27.

A Sirius KK 5. helyezésérl
a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után cím msorának meghívottja Kiss István. A Sirius KK elnökével Szucher Ervin a
kosarazó lányok 5. helyen zárt idényérl beszélget.
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Ülésezett az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa

Balázs Attila az új ügyvezető elnök
Május 6-án Kolozsváron ülésezett az
RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa.
A tanácskozáson Kelemen Hunor szövetségi elnök politikai tájékoztatóját a
háború témája köré építette, és kitért a
marosvásárhelyi római katolikus iskola
ügyére is, ugyanis szerdán a Legfelsőbb
Bíróság érvénytelenítette a katolikus iskola létrehozását elrendelő miniszteri
rendeletet.

ágazatot segíti, másrészt szociális téren a leginkább rászorulókat támogatja – jelentette ki
Kelemen Hunor.
A továbbiakban a népszámlálásról beszélt.
Mint mondta, „jó úton járunk, és ha az utolsó
kilenc nap ráhajtunk, meglehet május 15-ig az
500 ezer kitöltés közösségünk körében” . Mindenkit arra kért, hogy a következő napokban
szánjanak fél órát a kérdőív kitöltésére, mert a
mostani népszámláláson múlik a következő tíz
évünk.
Az SZKT-n a szövetségi elnök javaslatára
Mózes Edith
Balázs Attilát választották meg ügyvezető elnöknek. A Magyar Ifjúsági Értekezlet javasla„Újraalapítjuk az iskolát”
tára a Szövetségi Képviselők Tanácsa ifjúsági
Az elnök kijelentette: „Megengedhetetlennek alelnöknek Szilágyi Dóra Emesét választotta.
tartom, hogy két-három évente újra kell kezdeFotók: rmdsz.ro
nünk az építkezést a semmiből.
De nem hagyjuk annyiban. A döntés indoklásának ismeretében a
következő pillanatban újraalapítjuk az iskolát. A líceum a helyi
közösséget szolgálja. Létezik és
létezni fog, nem fogjuk hagyni!”

Az RMDSZ nemet mond
a háborúra
– Ma az életünket leginkább a
szomszédunkban kirobbant háború határozza meg. Nem lehet
elégszer elismételni, hogy semmilyen körülmények között nem fogadható el az orosz invázió. Mi az
RMDSZ-ben nemet mondunk a
háborúra, igent a békére és a szolidaritásra.
És a kormány tagjaként igent
mondtunk a segítségre is. Gazdasági válság van kialakulóban, az
infláció tovább fog növekedni,
őszire egy újabb mélypontot ér el.
Ezért egy olyan intézkedéscsomagot szorgalmaztunk, amely egyrészt a gazdaságot, a nagyberuházásokat, a kis- és középvállalkozásokat védi, a mezőgazdasági

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

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést
mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást, bármilyen építkezési munkát és
sürgősségi javítást, meszelést. Készítünk kerítést, kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel. 0767-711466, Miklós. (15891)

MINDENFÉLE

BÁRMILYEN típusú tetőfedést,
kisebb javítást, szigetelést vállalunk, fából teraszt készítünk. Tel.
0721-308-319,
0758-598-133.
(15837)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javítok. Tel. 0755-825-502. (15883-I)

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15578)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel

emlékezünk

emlékeztetünk

a

és

nyárád-

szentmártoni születésű, Marosvásárhelyen, később Tatárszentgyörgyön (Magyarország)
élt HEGYI IDÁRA (szül. Kiss)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést, tetőfelújítást, tetőjavítást, bádogosmunkát vállalunk 15% kedvezménnyel. Tel.
0757-247-615. (15759-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést,
bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972003, Fülöp Hunor. (15637-I)

Emléke legyen áldott, nyu-

VÁLLALUNK 10% kedvezménnyel
tetőkészítést A-tól Z-ig, tetőszigetelést, tetőjavítást, manzárdkészítést
mindenféle anyagból, ácsmunkát.
Tel. 0712-288-635. (15810-I)

VÁLLALJUK lakások kiürítését,
udvar, garázs kitakarítását, festést.
Gyűjtünk ócskavasat. Tel. 0747-816052. (15879)

Szeretettel

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást, ácsmunkát, meszelést, vakolást,
teraszkészítést, csatornajavítást. Tel.
0749-798-244. (15805-I)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én is szerettelek.”
Fájdalommal emlékezünk fiamra,
LUKÁCS ZSOLTRA
halálának 9. évfordulóján. Szívünkben
élsz, mert csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek.
Emlékét kegyelettel őrzi édesanyja, testvére, Levente és a nagyszülők. Nyugodj
békében! (15847)

ENGEDÉLYEZETT magánszemély
vállalja repedezett falak kijavítását,
vakolást, szigetelést polisztirénnel,
festést, törött cserép cseréjét. Tel.
0743-512-168. (15879)

halálának első évfordulóján.
galma csendes! Szerettei. (sz.-I)

emlékezünk

a

márkodi

születésű

id.

SIKLÓDI

MÁTYÁSRA

és

SIKLÓDI ANNÁRA haláluk 23.,
valamint

5.

A COYOTE RISTO&PUB VENDÉGLŐ SZAKÁCSOT, valamint
SZAKÁCSSEGÉDET alkalmaz. Érdeklődni a 0740-478-702-es telefonszámon vagy a vendéglőben lehet. (66523-I)

szívünkben

őrizzük. Lányuk, unokáik és
dédunokáik. (15888)

SOFŐRT alkalmazunk D1 kategóriával konvencióra. Tel. 0746-108701. (p.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 9-én a koronkai id.
NAGY ISTVÁNRA halálának
13.

évfordulóján.

legyen
csendes!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata,
sógor, nagybácsi, apatárs, rokon, jó barát, jó szomszéd,
SZŐCS LAJOS
az Electrica volt mestere
életének 75., házasságának 50. évében, 2022. május 5-én elhunyt.
Temetése 2022. május 9-én 15 órakor lesz a marosvásárhelyi városi temetőben (a nagy kórház mögött), unitárius szertartás szerint.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
A gyászoló család. (-I)

évfordulóján.

Emléküket

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT keresünk egy megújult munkaközösség csapattagjaként. Tel. 0723-244-200. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

áldott,

Emléke
nyugalma

Emlékét

őrzi

felesége és lánya. (15894-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
„Mindenki addig él, amíg
emlékeznek rá.”
Fájó
szívvel
emlékezünk
május
9-én
ADORJÁNI
KÁROLY (született RICHTER
RUDOLF) dicsőszentmártoni
nyugalmazott unitárius lelkészre halálának 6. évfordulóján. Áldásos volt elhivatott
munkával teli élete, áldott
legyen emlékezete!
Szép emlékét örökké őrzik
szerettei. (15897-I)

Megrendülten és szomorú szívvel búcsúzunk szeretett apatársunktól, SZŐCS LAJOSTÓL.
Számunkra
hihetetlen
és
fájdalmas, mélyen megrendített a
távozásod.
Nagyon
fogsz
hiányozni. Isten nyugtasson
békében, az angyalok kísérjék
utadat.
Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak.
Apatársad, Gyuri, anyatársad,
Ica. (15896-I)
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