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Kertésznap Nyárádszeredában

Bár szerényebb a kínálat, továbbra is népszerű a vásár

Az uniós kohéziós
politika megőrzése
mellett álltak ki
Varsóban

Az uniós kohéziós politika megőrzése
mellett álltak ki csütörtökön Varsóban
a visegrádi csoport, Horvátország,
Bulgária, Románia és Szlovénia fejlesztési tárcáinak képviselői, valamint
Corina Creţu, a regionális politikáért
felelős uniós biztos.

____________3.
A Vitéz lélek a
Kárpát-medencében
Március közepén, a Kárpát-medencei
turné után ismét Erdélybe látogat a
budapesti Nemzeti Színház Tamási
Áron Vitéz lélek című színdarabjával.

____________5.
Farsang farkán

A legtöbb játék a farsang megszemélyesített alakja köré szerveződött. Ritkábban a következő egyházi
időszakot, a böjtöt is megszemélyesítették: vetélkedésüket, küzdelmüket
dramatikus játékokban megjelenítették.

velődési ház előcsarnoka és az előtte lévő tér, a
házilag termesztett gombától a mézig, a sajtkülönlegességekig, a szebbnél szebb tujákig, valamint a kisebb mezőgazdasági gépekig
mindent meg lehetett itt találni a környékbeli,
illetve a Székelyföld távolabbi részeiből érkező
termelők asztalainál, az utóbbi években szerényebb a felhozatal, évről évre kevesebben hozzák el termékeiket. Ezt a visszajáró kiállítók is
Menyhárt Borbála
megerősítették.
Ennek ellenére a látogatók száma nem apad,
Míg öt-hat évvel ezelőtt még zsúfolásig telt szombaton már a délelőtti órákban nagyon
termelőkkel, kiállítókkal a nyárádszeredai mű- sokan jöttek el vásárolni, a környező települé-

Tizenötödik alkalommal tartották meg
szombaton a hagyományos kertésznapot Nyárádszeredában. A környékbeli
falvakból és a megyeszékhelyről is
sokan látogattak el a vásárra, hogy beszerezzék a kertbe való facsemetéket,
vetőmagokat, rózsatöveket, vagy éppen
a nőnapi virágot.

sekről érkező gazdák főként vetőmagokkal, facsemetékkel, rózsatövekkel a kezükben távoztak. Mivel az idényvirág-kínálat igen gazdag
volt, a helybeli és környékbeli virágkertészek
színpompás ciklámeneket, primulákat, jácintokat, tulipánokat, árvácskákat sorakoztattak fel,
sokan kihasználták az alkalmat, és a közelgő
nőnapra is bevásároltak. A kiállítók közül legtöbben virágot, facsemetéket és vetőmagokat
kínáltak, de lehetett vásárolni finom nyárádmenti bort, pálinkát, hidegen préselt szörpöket,
valamint mutatós szárazvirág-kompozíciókat is.
(Folytatás a 4. oldalon)

Kevesebb adóbevétel az első két hónapban
tavalyhoz képest

Az Országos Adóhatóság (ANAF) 2017 első két hónapjában 31,99 milliárd lej adót gyűjtött be, ez 0,9
százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban
ugyanebben az időszakban – írja az ANAF az
Agerpres hírügynökségnek szombaton küldött
közleményében.

„Az ANAF 2017 első két hónapjában 31,99 milliárd lej
adót gyűjtött be, ez csak 0,9 százalékkal kevesebb, mint egy
évvel korábban ugyanebben az időszakban, olyan körülmények között, hogy tavaly januárban 24, idén januárban pedig

20 százalékos volt a hozzáadottérték-adó (TVA)” – jegyzi
meg a közlemény.
„Februárban az ANAF bevétele 13,87 milliárd lej volt,
6,7%-kal (874 millió lejjel) több, mint 2016 februárjában
úgy, hogy tavaly februárban a TVA 20%-os, idén februárban
19%-os volt” – részletezi tovább a közlemény.
A kormányfő nem aggódik
Sorin Grindeanu miniszterelnök azt nyilatkozta pénteken,
hogy nem érinti a kormány terveit az, hogy januárban
(Folytatás a 4. oldalon)

Parlamenti vitában kell dönteni az EU jövőjéről

Románia nem maradhat láthatatlan ország

A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség átfogó vitát kezdeményez az Európai Unió tervezett
reformjáról, és Románia teendőiről, hogy a perifériára való kisodródást elkerülje – jelentette
be Kelemen Hunor szövetségi
elnök március 2-i marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján.

Bodolai Gyöngyi

– Nem elég azt mondani az EU-ban,
hogy egy ország valamit nem akar,
meg kell mondani azt is, hogy mit akar.
Románia álláspontját egy parlamenti és
egy szélesebb közvita nyomán kell kialakítani. A szövetségi elnök annak
kapcsán fejtette ki véleményét, hogy
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke március elsején öt lehetséges forgatókönyvet terjesztett elő
arról, hogy 2015-ig milyen irányban

Fotó: Menyhárt Borbála

induljon el az EU. Erről kell a következő időszakban a 27 tagállamnak döntenie. Kelemen Hunor szerint a
március 25-i római tanácsülésen csupán az egyeztetésről szóló vita kezdődik el, és az elkövetkező két év alatt
fognak a döntések megszületni. A döntéshozatal Nagy-Britannia kilépése
után esedékes, amikor Románia lesz az
unió soros elnöke. Ez nagy kihívás
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Székelyek
a 40. Hungexpón

Székelyföld is jelen volt a március
3–5. között megrendezett legnagyobb
magyarországi turisztikai seregszemlén. Az Utazás 2017 kiállítás elnevezésű turisztikai rendezvényen
Kovászna, Hargita és Maros megye
turisztikai egyesületei népszerűsítették
a térség idegenforgalmi ajánlatait.

____________11.

Lyukak a zsákon

Benedek István

Egyelőre nem aggódik a kormányzat, hogy az idei, enyhe
kifejezéssel élve is igen ambiciózus kiadási terveihez nem a
tervezett iramban gyűl a pénz az államkasszába. Pénteken
még arról beszélt a kormányfő, hogy nem érinti a kormány
terveit a vártnál kevesebb bevétel, szombaton már az adóhatóság is előállt a számokkal.
Melyekről azt tartják, hogy nem szoktak hazudni – politikustól eltérően –, de nem is mutatnak jól. Az év első két
havára számolva 0,9 százalékkal maradtak el a tavalyi bevételektől. Februárban 6,7 százalékos emelkedést jegyeztek
az egy évvel korábbihoz képest, ami egyben azt is jelenti,
hogy januárban – mely hónap adataira nem tér ki a közlemény – viszont nem törték a hatóságra az ajtót az adófizetők, ha két hónapos összesítésben még mindig elmaradnak
a tavalyi bevételektől. A gond ott van, hogy ennél sokkal
több kellene, mert az idei költségvetésnél a szociáldemokraták szakijai 14 százalékos adóhivatali bevételnövekedéssel számoltak, és ezenfelül még kellene találni közel egyhavi
bevételnek megfelelő tízmilliárd lejt, amennyivel a múlt év
utolsó két hónapjában volt kevesebb a bevétel az előirányzatnál, viszont azzal a pénzzel már számolt az új kormány
programja a kiadásoknál. És akkor még szó sem esett
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 53 perckor,
lenyugszik
18 óra 14 perckor.
Az év 65. napja,
hátravan 300 nap.

Ma LEONÓRA, INEZ,
holnap TAMÁS napja.
IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 140C

min. 10C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

30, 26, 17, 15, 34 + 6
speciális húzás: 33, 4, 36, 22, 17 +2
20, 32, 6, 25, 31, 2
speciális húzás: 32, 26, 36, 5, 22, 4
43, 14, 49, 23, 3, 6, 16
speciális húzás: 30, 1, 16, 9, 41, 34

Megyei hírek

NOROC PLUS: 8 4 5 2 9 0

SUPER NOROC: 9 9 2 8 0 7
NOROC: 7 6 8 2 7 3 2

Hagyományőrzés
és kísérleti régészet

A Bernády Közművelődési Egylet és a Szovátai Önkormányzat szervezésében március 9-én, csütörtökön 18.30
órai kezdettel a városháza dísztermében Márton Levente,
a magyarországi Kurultáj rendszeres, aktív résztvevője
Hagyományőrzés a kísérleti régészet tükrében (lehetőségek, irányvonalak, megoldások) címmel vetítéssel és rekonstruált tárgyak (fegyverek) bemutatójával egybekötött
előadást tart. Fellép a Tűzvarázs együttes.

Kancsendzöngai élménybeszámoló

Március 8-án du. 6 órától a marosvásárhelyi Kistemplom
Gecse utcai gyülekezeti házában, a Gecse Dániel (Ştefan
cel Mare) utca 26. szám alatt kancsendzöngai élménybeszámolót tart Köllő Zsolt (Yede). 2016 őszén négy gyergyói
EKE-s, Csibi Márti, Köllő Zsolt, Ambrus Zoltán és Fülöp
László, az Erdélyi Kárpát-Egyesület országos szervezetének és gyergyói osztályának felkérésére márványtáblát
helyeztek el a Kancsendzöngán életét vesztett Erőss Zsolt
és Kiss Péter emlékére. Úti élményeikről tart beszámolót
Köllő Zsolt.

Online előjegyzés
Marosvásárhelyen is

Március 13-ától a megyeszékhelyen is lehetővé válik a
gépkocsibejegyzést igénylők számára az online előjegyzés. A Maros Megyei Prefektusi Hivatal közleményében
tájékoztat, hogy jövő hétfőtől azok, akik gépjárművüket forgalomba akarják íratni, online is időpontot kérhetnek. A
szolgáltatás a prefektúra www.prefecturamures.ro honlapján lesz elérhető a gépkocsik bejegyzése/online programálás (Înmatricularea vehiculelor/Programări online)
menüpontok alatt.

Regében csengő mozzanat

Kaáli Nagy Botond
Igen különleges és szép tűzzománcés festészeti tárlat nyílt csütörtökön
délután a Bernády Házban. A Kolozsvárról érkezett művész házaspár,
Anastasia Vdovkina és Egri András
munkáit láthatják az érdeklődők a Baross Gábor utcai galéria falain, a megnyitón is szépszámú közönség tette
tiszteletét. Anastasia Vdovkina
Moszkvában született, és a nagy hagyományú orosz tűzzománcművészet
nemzetközileg is ismert képviselője,
aki évek óta aktívan jelen van a romániai képzőművészeti életben. Férje,
Egri András is sikeres tűzzománcművész, de fest is, ólomüveg ablakokat
tervez. A fiatalabb alkotónemzedék e
két markáns képviselőjének tárlatnyitóján Nagy Miklós Kund mondott méltató beszédet.
– Újabb vendégeinknek ez az első
marosvásárhelyi kiállítása. Egri Andrást és Anastasiát a szívükön kívül valószínűleg a művészet hozta össze, ez
közös tárlatukon is érezteti hatását. Mi
a Gyimesekben, a borospataki alkotótáborban ismertük meg egymást, ahol
mindenki felfigyelt a munkáikra. Kíváncsi voltam, hogy milyen ez a két
életpálya, és meghívtam őket ide, a
Bernády Házba, ahol időnként már le-

zárt életművek jelennek meg a falakon, időnként visszatekintünk, de az
ígéretes kortárs művészetet is pártoljuk. Ők már itthon és külföldön is bizonyítottak. Anastasia Erdélyben is
vendég: Moszkvában született, és a
nagy orosz művészeti hagyományok
folytatója. Művészetszeretete a családjából is származik, édesapja ismert
nagymester. A tanulmányait Moszkvában, majd Piatigorszkban végezte, egy
lélekszámban Vásárhelyhez hasonló
városban Oroszország déli részén, a
Kaukázus lábainál. Ismereteit később
több helyen is gazdagította, számos alkotótáborban vett részt. Egri András
szintén művészcsalád sarja, a marosvásárhelyeik közül többen ismerhetik
édesanyját, Nagy Enikő festőművészt.
Aki megtekinti ezt a tárlatot, élményekkel feltöltődve távozik. A tűzzománc technikával készült műveket a
különleges fény, a belső meleg, a kiemelkedő, újabb dimenziók jellemzik.
Férj, feleség, lelki közösség – kettejük
munkái egymást váltva vannak jelen,
a festő Egri András is ráhangolódott
Anastasia művészetére, és fordítva.
Ősi világ köszön vissza ránk: művészetük időben nagyon messzire visszanyúlik, a mai szemlélettel pedig
nagyon különlegessé válik. Hideg,
jeges tájak, észak, dél és kelet régi vi-

A kripli

A Tompa Miklós Társulat újabb kistermi premierje

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának következő premierje Martin McDonagh
A kripli című fekete komédiája Varró
Dániel fordításában, Rareş Budileanu
rendezésében.
Martin McDonagh a kortárs angol
nyelvű drámairodalom egyik fenegye-

reke. Előadásait, filmjeit nagy népszerűség, néha rajongás övezi. A kripli
című darabja fekete komédia a (beteljesületlen) vágyakról, szerelemről,
hőstettekről és barátságról: színes
világ erőteljes szereplőkkel és hozzájuk méltó nagy érzésekkel.
Lehet a világ nagy vagy kicsi, csú-

Ha te tudnád, amit én…
– nőnapi előadás

Idén is nőnapi meglepetéssel rukkol elő a Maros Művészegyüttes a hölgyek megörvendeztetésére a Ha te tudnád,
amit én… című összeállítással. Március 8-án 18 órai kezdettel rendkívüli előadással várnak minden kedves érdeklődőt.
Közreműködik a Borsika Néptáncegyüttes, valamint a Napsugár Néptáncegyüttes középcsoportja. A nőknek a belépés
díjmentes. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes
jegyirodájában kaphatók hétköznap 13–14 és 17–18 óra
között, jegyfoglalás a 0746-540-292-es telefonszámon.

Gardénia – nőnapra

Március 8-án, szerdán 19 órakor a Spectrum Színház Gardénia című előadását a színház nőnapi ajándéknak
szánja, pároknak csak egy jegyet kell váltaniuk.

Történelmi előadás
és kokárdakészítés

A Női Akadémia március 10-én a történelem iránt érdeklődőket várja a marosvásárhelyi Deus Providebit Házba,
ahol Az erdélyi arisztokrácia és az 1848–49-es forradalom
címmel hangzik el előadás. A 17.30-kor kezdődő rendezvényen Kálmán Attila történelemtanár kalauzolja végig a
jelenlevőket a forradalmi események útvesztőjén, kiemelve az erdélyi arisztokrácia szerepét. A marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai verses-zenés
összeállítást mutatnak be. Előadás előtt egy órával, 16.30tól az érdeklődők a hagyományos, illetve nemezelt, horgolt
kokárda készítésének fortélyait is elsajátíthatják.

Szolgálati visszaélés gyanúja

Erdőszentgyörgyön és környékén kilenc házkutatást tartottak a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai.
A házkutatások egy helyi intézmény székhelyét, valamint
magánszemélyek lakását célozták szolgálati visszaélés
bűntette gyanújával. A vizsgálatok a gazdasági bűnözéseket kivizsgáló igazgatóság és a segesvári bíróság melletti
ügyészség felügyelete mellett zajlanak.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

lága sejlik fel előttem, látok jurtákat,
totemeket, maszkokat. A mondák, a
sámánvilág, az egykori történések regében visszacsengő mozzanatai jönnek elénk. Különleges lelkiállapotba
emelnek az ikonok, amelyeknél igazán
érezhető, hogy Anastasia honnan érkezett. Az ikonok világa is rendkívül érdekes: az alkotások nemcsak szenteket
hoznak elénk, hanem képesek érzelmek, érzelmi állapotok, hangulatok kifejezésére. A festmények ugyanabban
a hangulatban, témakörben, kicsit
absztraktizálva sugározzák magukból
a meleget, a fényt. Van amin töprengenünk, amivel szembesülnünk. Külön
öröm, hogy az orosz művésznő felfedezte magának az erdélyi magyar népművészetet és népi építészetet.
Érdemes a címeket is megnézni. A
napszakokat és évszakokat különös
erővel és nagy finomsággal sikerül
például visszaadniuk – mondta a méltató.
– Igyekeztünk olyan anyagot hozni,
amely a tűzzománc különböző kifejezési lehetőségeit mutatja meg. Munkáink a múlt és a jelen közötti átívelések,
a hagyomány és a modern egyaránt
fontos számunkra – tette hozzá Egri
András, majd Anastasia Vdovkina köszönte meg mindenki részvételét –
magyarul.

nya vagy szép, beteg vagy egészséges,
a kérdés mégis az: van-e bátorságod
ökölre menni vele, bármilyen is legyen?
A kripli egy olyan fiú története, aki
átlépi saját határait, felülkerekedik az
állapotán, és bebizonyítja, hogy bármilyen akadályt legyőz, még akkor is, ha
minden ellene van. De vajon sikerül-e valóra váltania az amerikai
álmot? Vagy hazaszólítja Inishmaan szigete?
Rareş Budileanu a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu Társulatának színművésze,
emellett azonban több előadást is
jegyez rendezőként, főként Elise
Wilk román és német nyelvterületen elismert fiatal drámaíró szövegeit
állította
színpadra.
Marosvásárhelyen az Egy csütörtökön történt (2010), a Zöld
macska (2012), A 701-es szoba
(2013) volt látható, legutóbbi még
most is szerepel a Liviu Rebreanu
Társulat műsorán.
A kripli az első közös munkája
a Tompa Miklós Társulat színészeivel.
A premierre március 9-én, csütörtökön 19.30-tól kerül sor a Kisteremben. Érvényesek a Bernády
György-mecénásbérletek. Következő előadás: március 11., szombat
19.30
– Kisterem. (pr.titkárság)
Fotó: Rab Zoltán

A márciust a nőknek dedikálják
a Creactivity Kids Clubban!

Kézművesműhelyeikben 5-10 éves gyerekek kislányoknak, édesanyáknak és nagymamáknak ajándékozható minőségi tárgyakat készíthetnek. Időpont: hétfő, szerda és
péntek 18 óra. Időtartam: 1,5 óra. Ár: 20 lej, ami tartalmazza az ajándéktárgy alapanyagait, egy Tchibo kávét a
gyerek kísérőjének, vagy a gyerek számára egy pohár almalevet, vagy egy idénygyümölcsöt.

Helyszín: Rózsák tere 16. szám.
A műhelyekre előjegyzés szükséges a 0740-647-575-ös
telefonszámon. Március 6.: száras virágok krepp-papírból;
március 8.: váza fonalmódszerrel és dekorációval; március
10.: gyöngyfakészítés.
A Creactivity Kids Club csapata szeretettel várja a gyerekeket!
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Az RMDSZ politikai cselekvést vár Washingtontól
az erdélyi magyarság jogsérelmei ügyében

Az RMDSZ azt reméli, hogy az
Egyesült Államok lezárja az információgyűjtés folyamatát az erdélyi magyarságot ért jogtiprások
ügyében, és a politikai cselekvés
szakaszába lép – derült ki Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök szombaton
közzétett állásfoglalásából.

Az RMDSZ elnöke az amerikai külügyminisztérium pénteken nyilvánosságra hozott szokásos évi emberi jogi
jelentésére reagált, amelynek Romániáról szóló része az erdélyi magyarság számos jogsérelmét megemlíti. Kelemen
Hunor szerint az RMDSZ erőfeszítésének eredménye, hogy az Egyesült Államok immár jobban átlátja az erdélyi
magyarság helyzetét.
Az RMDSZ elnöke méltányolta, hogy
az amerikai külügyminisztérium idén is
kitér az erdélyi magyar érdekképviselet
által jelzett jogtiprásokra, ezek sorában
pedig beszámol a magyar közösség elleni diszkriminációról, a közösségi szim-

bólumok és jelképek tiltásáról, a Mikóügyről, az elkobzott javak visszaszolgáltatásának
helyzetéről,
a
Székelyföld-ellenességről, az anyanyelvhasználat korlátozásáról, a román
nyelv anyanyelvként való oktatásának
problémájáról.
„Azt reméljük, hogy ez a legutóbbi
dokumentum (…) immár egy hosszú
kezdet végét is jelöli, az információgyűjtés folyamatának lezárását. Ugyanakkor
azt is jelzi, hogy Amerika részéről eljött
a tettek, a politikai cselekvés ideje” –
idézte a szövetség hírlevele az RMDSZ
elnökét.
Az állásfoglalásból kiderül: az
RMDSZ továbbra is folyamatosan tájékoztatni fogja amerikai partnereit, azt remélve: elegendő nevén nevezett
visszaélés birtokában figyelmeztetik
majd a román államot arra, hogy a kisebbségek kérdése korántsincs megoldva. A napokban az RMDSZ a
marosvásárhelyi Római Katolikus Teo-

lógiai Líceum ügyében észlelt visszaélésekről is tájékoztatta az Amerikai Egyesült Államok nagykövetét.
„Úgy véljük, minél inkább szőnyeg
alá söpri Románia a magyar közösség elleni visszaéléseket, minél inkább egy
mintaország képét közvetíti a nagyvilág
felé, annál inkább eltávolodunk attól a
27 éves álomtól, amelyért folyamatosan küzdöttünk, amely a többség és kisebbség párbeszédére, a kölcsönös
tiszteletre épül” – olvasható Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök állásfoglalásában.
Az amerikai külügyminisztérium Romániáról szóló emberi jogi jelentése
évről évre felsorolja, mire „panaszkodnak” az erdélyi magyarság képviselői,
erről azonban az ország közvéleményének nagy része nem szerezhet tudomást,
hiszen a dokumentumot ismertető román
hírforrások alig vagy egyáltalán nem
említik annak magyar vonatkozásait.
(MTI)

és sikerült meggátolniuk a hivatali viszszaélés, illetve az érdekellentét büntethetőségének korlátozását, a népszavazás
kiírása nem lenne több egy levegőbe leadott lövésnél” – vélekedett a
Hotnews.ro cikkírója.
Másfelől, miután a népszavazás tét
nélkül maradt és a pártok sem támogatják, könnyen előfordulhat, hogy a részvétel nem haladná meg a 30 százalékos
érvényességi küszöböt.
Johannis január 24-én küldött levelet
a parlamentnek, amelyben jelezte: népszavazást kezdeményez a korrupcióellenes
harc
folytatásáról
és
a
köztisztviselők feddhetetlenségi követelményéről. Az elnök előzőleg éles vitába
keveredett a decemberi választásokon
győztes szociálliberális kormánytöbb-

séggel a kabinet által előkészített közkegyelmi tervezet és a büntetőjog korrupcióellenes
szigorának
enyhítése
ügyében. Johannis azzal vádolja a kormányoldalt, hogy a korrupt politikusokat
akarja megmenteni a felelősségre vonástól.
A népszavazási kezdeményezés nem
tántorította el a kormányt attól, hogy sürgősségi rendelettel módosítsa a büntető
törvénykönyvet, a jogszabályt az országos tiltakozási hullám, a több százezres
tüntetések hatására később mégis visszavonták.
Az államfő február 13-án megkapta a
parlament támogatását is a népszavazás
kiírásához, de az eltelt több mint két hétben nem hozta már szóba a referendum
kérdését. (MTI)

Sajtóhír szerint Johannis későbbre tartogatja
a népszavazást

Későbbre tartogatja Klaus Johannis államfő a korrupcióellenes
harc folytatásáról tervezett népszavazás kiírását, és nem akarja
„elpuffogtatni” ezt a lehetőséget
most, hogy a szociálliberális kormánytöbbség hatálytalanította a
jobboldali elnök által kifogásolt
büntetőjogi módosításokat –
tudta meg a Hotnews.ro hírportál
pénteken.

Az államfő egyfajta „biztosítási kötvényként” kezeli azt a lehetőséget arra
az esetre, ha a szociáldemokrata többség
újabb kísérletet tenne a büntetőjog szigorának enyhítésére, vagy támadást intézne
az
igazságszolgáltatás
kulcsintézményei ellen – írta a lap.
„Miután a tüntetések elérték céljukat,

Börtönnel büntetné az autonómiatörekvéseket
egy PSD-s képviselő

Börtönnel büntetné az alkotmányos rend megváltoztatására
irányuló cselekményeket Romániában Tudor Ciuhodaru, a kormány fő erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) egyik képviselője, aki a Székelyföldnek autonómiát követelő
megmozdulásokra hivatkozik tervezete indoklásában.
Ciuhodaru a Digi 24 hírtelevíziónak pénteken kifejtette: kezdeményezése a román állam „lényegét”, egységes és oszthatatlan nemzetállami meghatározását vitató „szélsőséges,
revizionista, szeparatista” törekvések büntetését célozza. Hozzátette: a régi büntető törvénykönyvvel ellentétben az új Btk.
nem büntet minden olyan cselekményt, amely sérti az alkotmány első cikkelyét, tervezete pedig ezt a „joghézagot” pótolná.
A PSD képviselője a hét elején jegyezte be a szenátusnál az
új Btk. módosítását célzó törvénytervezetét, amely fél évtől
három évig terjedő börtönnel sújtaná azokat, akik egyedül vagy
csoportosan az alkotmányos rend megváltoztatására, az államhatalom gyakorlásának akadályozására irányuló cselekményeket követnek el.
Ciuhodaru a törvénytervezet mellé csatolt hivatalos indok-

lásban is utalt azokra a székelyföldi autonómiatüntetésekre,
amelyeket minden évben – idén is – március 10-én, a székely
szabadság napján szervez Marosvásárhelyen a Székely Nemzeti Tanács (SZNT).
„A marosvásárhelyi események, amelyeken autonómiát igényeltek Székelyföldnek, valamint Tőkés László és Sógor
Csaba romániai magyar etnikumú európai parlamenti képviselők kérései szükségessé teszik, hogy a román parlament elfogadja ezt a törvénytervezetet, amelyben kimondjuk, hogy
Romániában a demokrácia és véleményszabadság nem terjedhet ki a román állam lényegét támadó szélsőséges, szeparatista,
revizionista megközelítésekre is” – olvasható az indoklásban.
A törvénytervezetre a februári kormányellenes tüntetések
szervezésében szerepet vállaló Funky Citizen egyesület hívta
fel a figyelmet, azt feltételezve, hogy az „államhatalom gyakorlása akadályozásának” büntetésével a PSD valójában a demonstrációk résztvevőit fenyegeti börtönnel. Ciuhodaru –
szavait megnyugtatásnak szánva – közölte: szó sincs a politikai
véleménynyilvánítás korlátozásáról, neki csak a székelyföldi
autonómiakövetelések ellen van kifogása. (MTI)

Az uniós kohéziós politika megőrzése mellett
álltak ki Varsóban

Corina Creţu román biztos a sajtókonferencián úgy értéAz uniós kohéziós politika megőrzése mellett álltak
ki csütörtökön Varsóban a visegrádi csoport, Hor- kelte: a kohéziós politika fontos része kell hogy legyen a 2020
vátország, Bulgária, Románia és Szlovénia fejlesz- utáni uniós költségvetésnek is.
Amint a PAP hírügynökség beszámolt, Creţu a lengyel szetési tárcáinak képviselői, valamint Corina Creţu, a
nátusban csütörtökön egy vitán is részt vett, melyen az EB
regionális politikáért felelős uniós biztos.

A lengyel fővárosban a Régiók Bizottságának területi kohéziós politikáért felelős szakbizottsága (COTER) tárgyalt
csütörtökön Corina Creţu részvételével. Az egyeztetés során
közös vitát rendeztek a visegrádi csoport (V4), valamint a
négy délkelet-európai ország fejlesztési tárcáinak képviselőivel. Magyarországot Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség
parlamenti államtitkára képviselte. A nyolc ország képviselői
közös nyilatkozatot fogadtak el, melyben az EU jövőjére nézve
kulcsfontosságúnak nevezték az uniós kohéziós politikát. „A
kohéziós politikának az egész unió lakosai haszonélvezői” –
húzta alá a tárgyalások során rendezett sajtóértekezleten Jerzy
Kwiecinski lengyel fejlesztési miniszterhelyettes.

idei évre vonatkozó munkatervét mutatta be.
A vita résztvevői érintették az uniós intézmények és a nemzeti parlamentek közötti együttműködést is. „A nemzeti parlamentek hangja nem elég gyakran és nem elegendő erővel
hallatszik az EU-ban” – szögezte le e témában Creţu, úgy értékelve: intézményesíteni kellene az EB és a nemzeti parlamentek közötti kommunikációt. Az ilyen együttműködés „a
demokratikus legitimitás kérdése” – jelentette ki.
A nemzeti parlamentek szerepének megerősítését a V4-ek
csütörtökön Varsóban szintén tárgyaló miniszterelnökei szorgalmazták az EU jövőjére vonatkozó közös nyilatkozatukban.
(MTI)

Ország – világ
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Csomagolhatnak a prefektusok

Sorin Grindeanu kormányfő azt nyilatkozta szombaton Buzăuban, hogy „fel kell hagyni a kétszínűséggel”, hisz mindenki tudja, hogy a kormányváltás után
a prefektusok és az alprefektusok cseréje következik,
mert ők a kormány területi képviselői. Elmondta: egy
törvénymódosítás szerint eltörölnék a ‘politikamentes’
terminust a prefektusok és alprefektusok esetében.
„A módosítást közvitára bocsátottuk. Nem tudom, eze a jó megoldás (…), de azt gondolom, hogy fel kell
hagyni a kétszínűséggel, hisz mindenki tudja, hogy a
kormányváltás után a prefektusok és az alprefektusok cseréje következik, mert ők a kormány képviselői
– csak a váltásra eddig a politikamentesség álcája
alatt került sor. Ahogy egy kormánynak politikai jellege van és a választók szavazatával jut funkcióba,
vagy menesztik, ugyanez kell hogy legyen a helyzet
a kormány területi képviselőivel is” – vélte Grindeanu.
(Agerpres)

Januárban is nőtt
a kiskereskedelmi forgalom

Januárban 6,4 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi
forgalom volumene a tavalyi első hónaphoz mérten
– közölte pénteken az országos statisztikai intézet. A
naptári hatással kiigazított érték 6,2 százalékos növekedést jelez. A bővülés főként az üzemanyag-értékesítés 15,5 százalékos emelkedésének köszönhető,
a nem élelmiszerek eladása 5,8 százalékkal nőtt, az
élelmiszerek, italok és dohánytermékek értékesítése
pedig 2,6 százalékkal emelkedett. Decemberhez képest a kiskereskedelmi forgalom volumene 24,9 százalékkal esett vissza. Elemzők szerint a visszaesését
a kemény téli időjárás is befolyásolta. Az elemzők
arra is számítanak, hogy az idén jelentősen lassulni
fog a belföldi fogyasztás, miután a hatóságok héacsökkentési intézkedéseinek hatása lassan elmúlik,
de még így is a kiskereskedelmi forgalom lesz a
román gazdasági növekedés fő hajtóereje. (MTI)

Az amerikai vezetés nem
érdekelt Európa egységében

Kiszelly Zoltán politológus szerint az Egyesült Államok vezetése nem érdekelt Európa és az Európai
Unió egységében. A politológus szerint ezért is lesz
fontos az új amerikai elnök, Donald Trump és Angela
Merkel német kancellár március 14-i washingtoni találkozója. Ugyanis – fejtette ki az M1-en vasárnap –
Németország az Európai Unió egységében érdekelt,
mert így jobban tud versenyezni a világpiacon, köztük
az Egyesült Államokkal is. Az Egyesült Államok vezetésének nem érdeke egy egységes EU, inkább
külön-külön kötnének alkukat az egyes országokkal
– magyarázta a politológus. Kiszelly Zoltán szerint
alapvető változás következett be a transzatlanti kapcsolatban. Donald Trump megválasztásával a politikai tőkésosztály egy olyan csoportja került hatalomra,
amely másképp gondolkodik – fejtette ki. Szerinte az
Egyesült Államok és Kína, valamint az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti valuta- és kereskedelmi háborúnak valós veszélye van. (MTI)

Lyukak a zsákon

(Folytatás az 1. oldalról)
az uniós pályázati pénzekről, itt közel négyszeres növekedéssel számolt a kormányzat, de egyelőre nem sok
adat van a valós helyzetről.
Hogy az optimista nyilatkozatoktól eltérően azért látják a gondokat odafent, arról az is tanúskodik, hogy
szociális kiadásokat sem átall levágni a kormány, ahogy
például februárban elzárták az otthoni beteggondozást
nyújtó civil szervezetek pénzcsapját – ez a réteg amúgy
is legfeljebb mozgóurnával közelíthető meg, így nem
olyan érdekes a közpénzen szavazatot vásárló kormányzók számára.
Ha a reálgazdaságban élő adófizetőkről lenyúzható
bőr elfogy – merthogy a helyzetet áttekintő pénteki tanácskozáson, ahol a kormányfő mellett a pénzügyminiszter és az adóhatóság elnöke is jelen volt, utóbbinak
biztosan kiadták az ukázt, hogy emelni kell a bevételeket
–, a nálunk érvényes szokásrend szerint először a beruházásokat vágják vissza. Könnyen lehet tehát, hogy a
múlt heti megyeházi tatárjárást nem fogja pénzeső is
követni, annál is inkább, mert a bajszos pártgazda jobban szereti a saját regáti udvarát gondozni. Az utolsó
dolog, amihez hozzányúlnának majd, az állami bérek és
egyéb juttatások, mert ha az államkasszából megvásárolt szavazóiknak csalódást okoznak, azokat egy magát
esetleg időközben összeszedő ellenzék is könnyen el
tudná csábítani. Mert a balkáni sikerrecept az azonnali
ígéret, akik hosszabb távra szóló értelmes építkezést
várnának a mindenkori kormányzattól, egyelőre nem
számítanak hatalomképes politikai tényezőnek.
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Románia nem maradhat láthatatlan ország

(Folytatás az 1. oldalról)
és felelősség – mondta Kelemen
Hunor, majd hozzátette: ha Románia nem kezdi el idejében a felkészülést, az elnökséget nem fogja
tudni jól ellátni. Ezért javasolja az
RMDSZ, hogy parlamenti vita során
tisztázzák, hogyan látja Románia az
EU reformját, helyét az unióban,
hogy ne maradjon továbbra is egy
láthatatlan ország, amelynek nem
lehetett tudni a véleményét egyik
vagy másik kérdésben. Egy alapos
politikai vita során olyan álláspontot kell kialakítani, ami a leginkább
megfelel az országban élő közösségek érdekeinek.
– A legnagyobb veszteségnek
azt tartanám, ha Románia az Európai Unió perifériáján maradna, nem
földrajzi (ami a valóság), hanem
politikai és gazdasági értelemben.
Nem lenne helyes egy koncentrikus
körökre épülő EU elfogadása,
ahogy egy kétsebességű EU is problémát jelenthetne. Ezért azt gondolom, hogy a másik három változat
közül azok bármely kombinációját
kell elfogadni – hangsúlyozta.
Először is azt kell figyelembe
venni, hogy melyek a döntéshozatali problémák, miért elégedetlenek
a polgárok az EU-ban stb. Ebből
kiindulva kell a jövőt megtervezni
– mondta a szövetségi elnök. Hozzátette: a vitát a frakciók indítvá-
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nyozhatják, amelyre a miniszterelnök és az adott tematikában illetékes szaktárca vezetője is meghívást
kapna. Ennek előkészítése több
időt vesz igénybe, és amennyiben
a hétfői frakcióülésen megegyeznek, kérni fogják, hogy március folyamán a szenátusban vagy a
képviselőházban megtartsák a
vitát. Ettől függetlenül sor kerülhet
az államelnök által kezdeményezett megbeszélésekre, amelyek
nem jelentenek a parlamenthez hasonló intézményes keretet, ahol a
különböző nézeteket ütköztetni
lehet, és megszülethetnek az unió
jövőjével kapcsolatos javaslatok.

Az Európai Uniónak egyben kell
maradnia, mert a globális versenyben sem a nagyobb, sem a közepes,
sem a kis államok hosszú távon nem
tudnak sikeresek maradni. Ami pillanatnyilag lehetségesnek tűnhet, de
sem az AEÁ-val, sem Oroszországgal, sem Kínával, sem a feltörekvő
gazdaságokkal nem tudják különkülön felvenni a versenyt. Még
akkor sem, ha jelenleg az Európában koncentrálódó tudás és tőke
előnyt jelent. Ezt az említett országok gyorsan le tudják dolgozni –
mondta a szövetségi elnök, majd
leszögezte:
„Az integráció híve vagyok,
aminek rengeteg módozata, változata van. Egy kétsebességes Európa az unió végét jelenti, ahogy a
koncentrációs körök szerint rendeződő Európa úgyszintén. Nem ez a
járható út. Még van idő, de nem
sok. Nem kell elfogadnunk, hogy
vita nélkül valaki megmondja, melyek Románia érdekei.
A helyzet alakulásának függvényében meg kell vitatni a legfontosabb teendőket, a határozatok
meghozatalának módját, a szuverenitást, kijelölve, hogy milyen kérdésekben dönthet az EU, és milyen
döntéseket kell a tagországok, azok
kormánya és parlamentje szintjén
meghozni” – fogalmazott Kelemen
Hunor.

Az oktatási minisztérium fellépését sürgeti
a római katolikus érsekség

Az érsekség honlapján közzétett pénteki sajtónyilatkozat szerint a főegyházmegyei hatóság és az egyház vagyonkezelő alapítványa (a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum által használt ingatlanok tulajdonosa) megdöbbenésének adott hangot
amiatt, hogy a Maros megyei tanfelügyelőség határozatban tiltotta meg az iskola cikluskezdő osztályaiba
a beiratkozást. Amint emlékeztetett, a korábban elfogadott beiskolázási terv szerint a katolikus iskolában
egy előkészítő, egy ötödik és három kilencedik osztálynak kellene indulnia a 2017–2018-as tanévben.
A Jakubinyi György érsek által jegyzett közlemény
szerint az is megmagyarázhatatlan, hogy az állami hatóságok zaklatják az iskolába iratkozott gyermekek szüleit. Az egyházi szervek nyilvánvalónak tekintik, hogy felekezeti jellege miatt is keresett a marosvásárhelyi tanintézet, ebben ugyanis a gyerekek az

oktatás mellett katolikus szellemű nevelésben is részesülnek.
A közlemény szerint a hatóságok törvénytelennek
vélt fellépése sérti a szabad iskolaválasztás jogát, tanári állásokat szüntet meg, és azt a megállapodást is
sérti, amelyet a romániai katolikus püspökkari konferencia és az oktatási minisztérium kötött a katolikus
teológiai oktatás megszervezéséről.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) tavaly november elején indított eljárást Tamási Zsolt iskolaigazgató és Ştefan Someşan volt Maros megyei
főtanfelügyelő ellen, mert szerinte annak ellenére járultak hozzá a Római Katolikus Teológiai Líceum
működéséhez, hogy tudták: valójában az iskola nem
rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel.
A DNA a múlt héten az iskolában tanuló gyermekek szüleit is kezdte kihallgatni, azt sugallván számukra, hogy gyermekeik elveszíthetik azokat az
iskolai éveket, amelyek alatt ott tanultak. A Maros megyei tanfelügyelőség e hét elején arról döntött, hogy
a bizonytalan jogi helyzet nem engedélyezi a beiratkozást az iskola cikluskezdő osztályaiba. (MTI)

Mivel nem létezik egy végleges és visszavonhatatlan bírói ítélet, amely kimondja, hogy a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumot
törvénytelenül hozták létre, elfogadhatatlan a megyei
tanfelügyelőség vezetőtanácsának határozata, amit
írásban is közölt az iskolával, és amelyben megtiltja,
hogy a cikluskezdő előkészítő, ötödik és kilencedik
osztályokba diákokat írjanak be. A tanfelügyelőség átirata a korrupcióellenes ügyészség által folytatott kivizsgálásra hivatkozik, ez azonban végleges bírói
ítélet hiányában törvénysértő, mivel nem veszi figyelembe az ártatlanság vélelmét. Ezért az iskola és a
szülők nevében Kincses Előd ügyvéd előzetes panaszt
nyújtott be a tanfelügyelőségre és a prefektushoz.
Ebben azt kéri a kormányhivatal vezetőjétől, hogy

lépjen közbe a tanfelügyelőség által elkövetett hivatali hatalommal való visszaélés megszüntetése érdekében.
Kincses Előd a Római Katolikus Líceum képviseletében, a szülők egyetértésével beadvánnyal fordult
a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsához is, hogy a
szülők kihallgatása során a DNA ügyészei által elkövetett visszaélések kivizsgálását kérje, és a történtekről tájékoztatót küldött az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség főügyészének, Laura Codruţa Kövesinek
is. Kérte azt is, hogy rendeljék el a szülők tanúként
való meghallgatásának betiltását is, ti. a nyomozati eljárás a líceum létrehozásának körülményeit vizsgálja,
amiről a szülőknek nincs tudomása, mivel ők a már
létező iskolával kerültek jogviszonyba. (b.gy.)

(Folytatás az 1. oldalról)
a becsültnél kevesebb pénz folyt be a kincstárba, és
folytatják a kormányprogram életbe ültetését. „Ez
nem befolyásol bennünket és semmiképpen sem térünk el a kormányprogramtól. Engem az érdekel,
hogy az adóhatóság (ANAF) átalakításával és a pénzügyminisztérium által megteremtett jogi keretekkel
minden ígéretünket be tudjuk váltani” – mondta Grindeanu a parlamentben, amikor arról kérdezték, hogy

nem aggasztja-e, hogy januárban a kincstár bevétele kevesebb volt, mint az előre becsült érték. Elmondta: beszélt erről a pénzügyminiszterrel és az ANAF elnökével.
„Nincs amiért borúlátók legyünk sem én, sem a kollégáim. A januári bevételeket még nagymértékben befolyásolták a tavalyi dolgok. Februárban már nagyobb
volt a bevétel, mint tavaly. De az alapprobléma az
ANAF reformja, erre kell koncentrálni” – jelentette ki
Grindeanu. (Agerpres)

Levélben sürgette az oktatási minisztérium
fellépését a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ügyében elkövetett
jogsértésekkel szemben a Gyulafehérvári
Római Katolikus Érsekség és az Erdélyi
Római Katolikus Státus Alapítvány.

Elfogadhatatlan a tanfelügyelőség eljárása

Kevesebb adóbevétel az első két hónapban
tavalyhoz képest

Kertésznap
Nyárádszeredában

(Folytatás az 1. oldalról)
A kiállítók közül sokan a Corvinus Egyetem Kertészettudományi
Kara nyárádszeredai kihelyezett
tagozatának végzettjei. A marosvásárhelyi Makkai Tamás is itt szerzett oklevelet, és az itt elsajátított
ismereteket azóta is kiválóan kamatoztatja, bogyós gyümölcsöket termeszt és dolgoz fel. A szombati
kertésznapon ízlésesen csomagolt
szörpökkel, lekvárokkal várta vásárlóit. Mint mondta, Székelyhodoson gazdálkodik, ötven ár területen
főként málnát, fekete ribizlit, szedret, epret termeszt, és fel is dolgozza. A hidegen préselt szörpöket,
finom házi lekvárokat elsősorban
piacokon, vásárokon kínálja, kialakult már egy állandó vásárlóköre,
de tervezi, hogy a közeljövőben a
biotermékeket kínáló boltokban is
értékesíti. A termelő szerint nő a kereslet a bogyós gyümölcsökből előállított házi szörpök iránt, ugyanis
ezeknek magas a vitamintartalma,
és a vásárlók egyre inkább tudatosan választanak egészséges termékeket.
Nagyenyed mellől, Csombordról
érkezett Zsigó István és felesége,
akik rózsa-, egres-, málna-, ribizliés szedertöveket forgalmaznak. Az
áru mellé minden vásárlónak járt
egy-két jó tanács is arról, hogyan
kell elültetni, gondozni a kiválasztott tövet. A házaspár a kertésznap
visszatérő vendége, mint mondták,
a tavasz a csúcsszezon számukra,
általában Marosvásárhelyen, Kolozs és Beszterce megyében piacokon árusítanak.

Tőlük nem messze dekoratív kis
szekerek voltak kiállítva, mint kiderült, Nyárádmagyaróson készültek
a munkák, amelyek igen jól mutatnak az udvaron, és virágtartóként is
megállják a helyüket.
Sokan időztek el a nyárádszeredai Szeredai Zsuzsánna színpompás
idényvirágokkal megpakolt ládái
előtt. Nem csoda, hiszen igen gazdag volt a választék, és kedvező
áron lehetett vásárolni tulipánt, cikláment, jácintot, primulát. A szomszédos asztalnál piros-fehér-zöld
szalagos borokat lehetett kóstolni,
és amennyiben az ízvilág elnyerte a
látogató tetszését, meg is vásárolhatta. A borokat hűséges olvasóink,
a marosvásárhelyi Kacsó házaspár
készítette, jó házigazdaként kedvesen kínálgatták a látogatókat. Kacsó
Zsigmond és felesége, Ibolya Marosvásárhelyen élnek, és Rigmányban termesztenek szőlőt negyven ár
területen. Kacsó Ibolya alaposan kiveszi a részét az általában férfiak
által űzött borászkodásból, néhány
éve a nyárádszeredai kertészeti
egyetemet is elvégezte, hogy elsajátítsa a szakszerű munkához szükséges elméleti tudást.
Szinte nem akadt látogató, aki
ne állt volna meg a nyárádszeredai
Szabó Botond asztalánál, ahol különféle szárazvirág-kompozíciók,
húsvéti dekorációk sorakoztak.
Az alig húszéves fiatalember
kreatív munkái iránt egyre nagyobb a kereslet, felkérésre esküvőkre, különféle rendezvényekre is
készít nagyobb tételben dekorációkat.

Hibaigazítás

Múlt heti Nagysármási Népújság című összeállításunk Új vezetőség az
iskola élén című írásában az utolsó mondat hibásan jelent meg. Helyesen
a következőképpen olvasandó: A jövő tanévre állítólag csak két gimnáziumi osztályt engedélyezett a tanfelügyelőség.

Sikeres erdélyi fiatalok napja

Dinamit! Teret nyitunk!

A MIT – Magyar Ifjúsági Tanács
– első alkalommal szervezi meg a
Dinamit! elnevezésű konferenciát,
ahol sikeres erdélyi fiatalok fognak
bemutatkozni és elmesélni a saját
történetüket. Ezek a fiatalok köztünk élnek és tevékenykednek,
építve itthoni közösségünket, példát
mutatva mindannyiunk számára.
Az idei első konferencián tíz sikeres fiatal fog bemutatkozni, előadást tartani Marosvásárhelyen
március 11-én 10 órai kezdettel a
Kultúrpalota nagytermében. A rendezvény fővédnöke Németh Zsolt,
a magyar Országgyűlés Külügyi
Bizottságának elnöke.
Az esemény célja, hogy az előadók történetein keresztül a részt
vevő fiatalok is kedvet kapjanak az
önmegvalósításra, a karrierépítésre
szülőföldön. A rendezvény neve játékosan hordozza magában a szervezet nevét, MIT mint Magyar
Ifjúsági Tanács. Önmagában a szó,
mint köztudott, robbanóanyagot jelent, amit főként a bányászatban
használtak terek, tárnák megnyitására. Ebből a meggondolásból a
rendezvény mottója a Teret nyitunk!. Azaz lehetőséget ad, színteret olyan fiatalok számára,
akik munkája, története példaértékű lehet sokak számára.
Összesen több mint tíz szakmájá-

ban, területén sikeres fiatal fog bemutatkozni, akik történetét a szervezők naponta teszik nyilvánossá
az esemény közösségi oldalán, valamint két extra produkció is várható
az
egynapos
színes
rendezvényen. Orbán-Barra Gábor
(Sepsiszentgyörgy, triálkerékpáros), Imecs-Magdó Levente (színművész,
Kolozsvár),
Simon
Norbert (Csíkszereda, divatfotós),
Máthé Zsolt (Segesvár, restaurátor),
Halmen Balázs (Kolozsvár, vállalkozó) és Oláh Attila (Kézdivásárhely, parakerékpáros), dr. Zörgő
Noémi (kommunikációs szakember, Székelyudvarhely), Jakab
Mózes (vállalkozó, Székelyudvarhely), Jakab Hunor (képzőművész,
Székelyudvarhely) és Török Réka
(designer, Gyergyószentmiklós)
mint meghívottak már megjelentek
a Dinamit! eseményében, azonban
a rendezvényig még bővül a lista
további előadókkal. A program
extra produkciói Tófalvi Előd slam
poetry előadása és a Rhythm of the
night táncelőadás.
A Dinamit! konferencián való
részvétel ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges az online jelentkezési lap kitöltésével.
https://www.facebook.com/event
s/1208367409283525/
(közlemény)
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Erdélyi turnén a budapesti Nemzeti Színház

5

A Vitéz lélek a Kárpát-medencében

Március közepén, a Kárpátmedencei turné után ismét
Erdélybe látogat a budapesti
Nemzeti Színház Tamási Áron
Vitéz lélek című színdarabjával. Az előadást a Maros megyei színházkedvelők tavaly a
Csűrszínházi Napokon is láthatták. A Tompa Miklós Társulat vendégeként március
20-án a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban adják elő
újra a darabot. Összeállításunk a budapesti Nemzeti
Színháznak az előadásról
szóló dokumentációjából készült.

Összeállította: Vajda György

2013 szeptemberében a Vidnyánszky Attila által vezetett budapesti
Nemzeti
Színház
nyitóelőadása a Vitéz lélek volt.
Azóta már több mint félszázszor került színre Tamási Áron példázata a
Nemzetiben, és számos magyar városban is látható volt. A Vitéz lélek
a premier óta bejárta a Kárpát-medence magyarlakta vidékeit is. Volt
már Erdélyben (Szatmárnémeti,
Székelykeresztúr,
Nagyvárad,
Arad), Ukrajnában (Ungvár, Munkács, Beregszász), Szlovákiában
Királyhelmec),
(Révkomárom,
Szerbiában (Zenta), Szlovéniában
(Lendva). Az újabb erdélyi turné
március 20. és 23. között lesz. A társulat március 20-án Marosvásárhelyen, 21-én Farkaslakán a Tamási
Áron Művelődési Házban, 22-én
Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Színházban, 23-án Csíkszeredában a Szakszervezetek Művelődési
Házában lép fel.

Vidnyánszky Attila rendező
2013-ban Szász Zsoltnak a következőket nyilatkozta a darab kapcsán.
„Keresve sem találhatnék a világirodalomban még egy olyan
szerzőt és darabot, amely most jobban illene hozzánk, az újrainduló
Nemzetihez, mint Tamási Áron és a
Vitéz lélek. Leginkább a derű miatt,
ahogyan ez a történet megszólal.
Kicsit bosszús is vagyok, amikor
Tamásit épp ettől a legjellegzetesebb tulajdonságától fosztják meg
az újabb rendezések. Lehet, hogy az
ő drámai életművében vannak a
Vitéz léleknél erőteljesebb, a színpadi karakterformálás szempontjából érettebb, ha tetszik, drámaibb
alkotások, de bizakodóbb aligha.
A Vitéz lélek az újrakezdés darabja – az első világháború után játszódik, és a másodikban íródott.
Amikor romokban a házunk, a hazánk, mivel lehet újrakezdeni, s
főleg milyen hozzáállással? Egy
szamár – az előadásban testi mivoltában meg sem jelenő figura – a
maga alázatosságával, a hátán hordott keresztjével több mint jelkép.
S persze a darab középpontjában ott
van még a szerelem csodája is. A
mese, amely egyre inkább hiányzik
az életünkből. Bevallom, rendezőként magam is egy jó évtizeden át
száműztem a történetet és a mesemondást a munkáimból. Most viszont úgy gondolom, hogy ezek
nélkül nincs színház. Más kérdés,
hogy milyen eszközökkel, milyen
formában mesélünk.
A Vitéz lélek életigenlő módon
akar tudósítani arról, hogy egy
talpra állási folyamatban vagyunk,
s hogy van tartalma és pátosza az

önmagunkba vetett hitnek, hiszen
ha belegondolunk, minden lepusztultságunkkal, a gátló tényezőkkel
együtt mi, magyarok hihetetlenül
életerős, talpra állni képes nemzet
vagyunk. Ennek a talpra állásnak a
színpadi megjelenítésében meghatározó szereplők a gyerekek és a
zene. A csörömpölésektől, az egyszerű gyerekrigmusoktól, a fésűmuzsika hangjaitól eljutunk a tiszta
dallam megszólalásáig: elképzelésem szerint az előadás végén az
erdő mint egy hatalmas orgona szólal meg. Szeretném ezzel azt a hitemet tolmácsolni, hogy a gyerekek
lelkében még minden ott van, ami
az emberi élet végső értelmét adja.
Tamásival kapcsolatban megkerülhetetlen a székelység, a székely
„nyelv” kérdése. Mi nem fogunk
„székelykedni”. De Tamási nyelvezetét nem akarom elrontani, megváltoztatni. A színészek körében
mára általános vélemény, s magam
is úgy ítélem meg, hogy nagyon nehezen tanulható a darab szövege.
Hihetetlen kettősség, hogy olvasva
úgy folyik a szó, mint a patak,
mintha nem is próza lenne, kimondva ugyanez a természetesség
viszont nem állítható elő olyan
könnyen. Talán azért van ez, mert
Tamási nyelvének logikája inkább a
költői gondolkodás felé húz.
Ritmusát, dinamikáját tekintve a
Vitéz lélek legbensőbb mozgatórugója, hogy a főhősnek, Balla Péternek, ha több nekirugaszkodással is,
de mégis meg kell próbálnia a szamárhoz kötődő rögeszméjén túlemelkedni, s a szerelem révén az
emberi világba visszatérni. A zenében is ezt kértem megfogalmazni
Könczei Árpádtól, aki erre a költői

Csütörtöki rádiónézés

Szer Pálosy Piroska
Rádióműsort néztem. Ilyet eddig
nem tettem. Gyerekkorom óta a rádiózás amolyan melléktevékenységnek számított. Tenni-venni és
közben rádióműsort hallgatni.
Amint belépek a lakásba, bekapcsolom a készüléket, így egész nap szól
a rádió, még ha nem is követem az
elhangzottakat.
Március első csütörtökén egész
nap színes ünnepi műsorokkal ünnepelték a Marosvásárhelyi Rádió
megalakulásának 59. évfordulóját.
Ebből az alkalomból a szerkesztők
új műsorral kedveskedtek hallgatóiknak, amely hetente egyszer este 10
órakor kezdődik és éjfélig tart. A
Facebook közösségi oldalon legör-

dülő menü emlékeztetett március 2án este a Marosvásárhelyi Rádió új
műsorrácsába illesztett PárBeszéd
címet viselő beszélgetőműsorra, így
azonnal rákattintottam. Azt gondoltam, szokásomhoz híven, melléktevékenységként hallgatom majd a
műsorvezetők által irányított beszélgetéseket. Maros, Hargita és Kovászna megyéből tárcsázták a
rádióhallgatók a kellő gyakorisággal
ismételt telefonszámokat, így érdekes
párbeszédek is elhangzottak, ezúttal
az egyéni félelmek témakörében.
Ennyire sosem tudott magával
ragadni a rádiózás öröme. Pedig
számtalan jó műsort hallgattam
életemben, de egyszer sem éreztem
késztetést arra, hogy éljek az online
videózás lehetőségével, és bekuk-

Fotó: Eöri Szabó Zsolt

kintva a stúdióba, lássam is azokat,
akiknek a hangját hallom. Boér Károly biztatására egyszer csak azt
éreztem, hogy látni szeretném Gyéresi Júliát és Sajó Norbertet, hisz az
intonációjuk, hanglejtésük, tökéletes mondataik hangzása annyira
kellemes volt, hogy a késztetésnek
nem tudtam ellenállni. A közvetlenségük, lazaságuk pedig azt sejtette,
hogy a szobámban beszélgetnek,
csupán karnyújtásnyira vannak
tőlem, vagy mindannyian egy kávézóban cseverészünk. Félretoltam
addigi munkám, és rádióztam a szó
szoros értelmében, ami igazi élményt jelentett számomra.
Az anyaországi és hazai rádióműsorokat hallgatva nemegyszer
éreztem késztetést arra, hogy kikap-

dramaturgiára ösztönből azonnal ráérzett. Az erdélyi táncházmozgalom
egyik atyamestere ő, ezért a népi
hangzás adja az alapot, de a meghatározó hangzás az orgonáé.
Finom, tiszta, áttetsző, tüllszerű
előadást szeretnék csinálni. Összehasonlítva a Vitéz lelket követő rendezésemmel, a Szent Johannával,
azt mondhatom, hogy ami ott súlyos, vaskos és erőteljes keretként
adódik, az itt a lélek finom rezdüléseiből építkező folyamat. Tamási
darabjának lelkiségét szeretném érzékeltetni még akkor is, ha ez ma
már talán távolinak tűnik, mert úgy
gondolom, hogy a lelkiség szférája
hiányként, vágyott módon nagyon
is jelen van az életünkben.
Olekszandr Bilozub alkotótársamtól, aki a díszletet tervezte, nagyon egyszerű teret, teátrális
értelemben csupán egyetlen lendületes gesztust kértem. Erdélyről
lévén szó, kézenfekvő volt, hogy
látványban minden a fához kötődjön, s átvitt értelemben, de a cselekvések szintjén is e köré
szerveződjön az előadás. Építkezünk tehát: házat, hazát építünk,
még akkor is, ha konkrétan nem
fogjuk látni Balla Péter hajlékának
megácsolását. Égett, üszkös rönkökkel indítunk, melyek szép lassan
visszaalakulnak az erdő fáivá, majd
az emberi erővel lehántott szálfák
orgonasípokká állnak össze, amit a
gyerekek szólaltatnak meg. (…)”
A főszereplőt, Balla Pétert alakító Trill Zsolt színművész a következőt mondta szerepéről. „Tamási
darabja »egyszerű«, még ha van is
benne egy kis krimi. Tamási hihetetlenül egyszerű – pontosabban
annak tűnik. Nem filozofálja túl a
dolgokat. Világos, egyenes vonalú
a történet. És ez benne a csapda. Hiszen tele van a mai világunkban
szokatlan, idegen helyzetekkel,
gondolatokkal, érzelmekkel. S ez
bizony túlcsordulhat! Vigyázni kell,
hogy ez ne történjen meg. Mert ha
mégis, akkor éppen Tamási igazsága nem jut el a nézőhöz. Egyszerű, hétköznapi emberekről szól a
történet. Mindegyikük megjárta a
maga útját, egy-egy különös sors
hordozói. Mint mindenki. De történik velük valami, amitől az életük
már nem úgy folyik tovább, mint
annak előtte. Tamási szereplői jele-

csoljam a készüléket. Olykor azt
éreztem, a hallgatókat sértik meg
azzal, hogy szakértelem nélküli, hadaró, kapkodó, a beszédtechnikai
ismeretekkel köszönő viszonyban
sem álló, vagy épp ellenkezőleg, a
nevetségesen erőltetett beszédstílustól darabossá váló, a médiában
elvárt profizmustól fényévnyi távolságra lévő embereket engedtek
mikrofonközelbe.
Ezúttal gratulálok és sok sikert
kívánok a Marosvásárhelyi Rádió
vezetőségének, azoknak, akiknek
ötlete nyomán dr. Gyéresi Júlia, a
Művészeti Egyetem előadótanára,
adjunktus és Sajó Norbert teológus,
a színművészeti egyetem egykori
hallgatója, a Telefonos Szeretetszolgálat megalapítója társaságában
lehet két kellemes órát eltölteni csütörtökönként este 10 órától. A műsor

ket kapnak. A kérdés, ki hogyan
fogja fel ezeket a jeleket, és hogyan
cselekszik. Tamási egyszerű szépsége rejlik abban is, hogy mindenki
úgy értelmezi a jeleket, ahogyan
tudja: az égből kapta, vagy máshonnan. A néző is a maga hite és
meggyőződése szerint követheti
végig a darab szereplőinek a történetét, sorsát. Így van ez a mi életünkben is.”
A székely bölcsességet a darabban Nikita testesíti meg. A szerepet
korábban Reviczky Gábor játszotta,
a marosvásárhelyi nézők Szélyes
Ferenc színművész tolmácsolásában láthatják. Szélyes Ferenc a következőket mondta szerepéről: „A
darabon belül az egyik legizgalmasabb figura Nikita szerepe, hiszen
ebben a furcsa világban, amelyet az
író felvázol nekünk, ő az, aki tulajdonképpen félbeszakítja a főszereplő álmodozásait és megpróbálja
lehozni a földi valósághoz, s mindezt szellemesen, humorosan és
könnyedén teszi. Nagyon szeretem
Nikitát, mert közel áll hozzánk, a
székely gondolkodásmódhoz, és
meggyőződésem, hogy ma is szükség van Nikitákra”.
Tamási Áron: Vitéz lélek, példázat három felvonásban.
Szereposztás: Balla Péter – Trill
Zsolt, Lázár – Horváth Lajos Ottó,
Ambrus – Mécs Károly m. v., Boróka – Barta Ágnes, e. h. Nikita –
Szélyes Ferenc m. v., Sári – Nagy
Anna m. v., Kristóf – Tóth László,
Rozáli – Trokán Nóra m. v., Panna
– Tóth Auguszta, Csorba – Varga
József, Büllents – Újvári Zoltán,
Gyerekek: Demény Ákos, Demény
Máté, Herédi Mátyás. Hangfelvételről közreműködő zenészek: Pál
István (hegedű), Kiss Gy. László
(tárogató, klarinét), Réman Zoltán
(szoprán és altszaxofon), Bognár
András (ütőgardon), Horváth Balázs (nagybőgő), Csergő Domokos
(dobok, ütőhangszerek), Könczei
Árpád (zongora, elektromos orgona). Zeneszerző: Könczei
Árpád, díszlet: Olekszandr Bilozub, jelmez: Balla Ildikó, dramaturg: Szász Zsolt. Rendező.
Vidnyánszky Attila. Az előadás időtartama két óra 40 perc, 2 szünettel. A bemutató 2013. szeptember
27-én volt a budapesti Nemzeti
Színházban
első estéjén úgy repült el a két óra,
hogy észre se vettem, nem volt
időm a leveleimre, üzenetekre válaszolgatni rádiózás közben, mert magával ragadott a témaválasztás, a
három műsorvezető profizmusa.
Időnként torokszorító érzések kerítettek hatalmukba, de a nevetésnek
is helye volt, ezért az utolsó órában
bekapcsoltam az online videót és
úgy követtem az élő műsort, miközben azt éreztem, hogy karnyújtásnyira vannak tőlem, így nem vagyok
egyedül, ami – csak leírva megy – az
én igazi nagy félelmem. Bár régóta
lehetőség nyílt a rádióstúdióban zajló
tevékenység online követésére, életemben most először kapcsoltam be
és néztem a rádióműsor vezetőit, de
nem utoljára, mert amint megboldogult, drága édesanyám mondaná,
„minden szavuk aranyat ér”.
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Farsang farkán (3.)

Dr. Barabás László

Konc király és Cibere vajda
küzdelme
Az európai középkori farsangi rítusok egyik gyakori eleme volt a
küzdelem, a verseny, a vetélkedő
játék. A feljegyzések szerint egész
falvak vívtak szimbolikus, játékos
mozzanatokban bővelkedő harcot
egymással. A legtöbb játék a farsang megszemélyesített alakja köré
szerveződött. Ritkábban a követ-

szokásban volt – Harmath Lujza korabeli leírása szerint –, hogy húshagyókedden a táncházbeli fiatalok
elkészítették szalmából Csont királyt és Cibre vajdát. Fejükre papírkoronát tettek. A két alakot kivitték
az utcára, és ott „tréfás versek és
szóváltások között háborút folytattak”. Ebben a csatában Cibre vajda
verte meg rendesen Csont királyt. A
két bábut a legények ezután kivitték
a mezőre, és „nagy vígság közt”
megégették. Az írónő ismertetését

Cibere lóháton, Konc pedig a szánon… (Csíkmenaság, 2000)

kező egyházi időszakot, a böjtöt is
megszemélyesítették: vetélkedésüket, küzdelmüket dramatikus játékokban megjelenítették. Elég talán
id. Pieter Bruegel német festő 1559es Farsang és böjt harca című sokfigurás ismert kompozíciójára
utalni, amelynek központi jelenete
a hordón ülő kövér Farsang és a sovány Böjt párviadala. De nemcsak
festményeken vívtak csatát, hanem
valóságosan is. Peter Burke kutatásai szerint az 1506-ban Bolognában
rendezett farsang végi küzdelemben
a Farsang kövér lovon, a Böjt sovány gebén vezette viadalra híveinek seregét.
A magyar népszokásokban a farsang és a böjt vetélkedését Konc király és Cibere vajda megszemélyesített küzdelmeként ismerték. A fentiekhez hasonló időben, az 1500-as
évek közepén írta Szkhárosi Horvát
András eléggé elítélően: „Ütközet
nagy lesz mindenkor a farsangban,
mikor Czibere bán beszáll az Bánságban/ Koncz vajda haragszik,
dul-ful haragjában”. Ezt a vetélkedő, két mentalitást, életfelfogást
szembeállító, külsőségeiben látványos, dramatikus szokást sokfelé
gyakorolták. A 20. századig leginkább az erdélyi népi kultúrában maradt fenn, különösen a székelység
körében. Konc király (vagy Csont
király, Sódor vajda) a húsos, zsíros
ételek, a farsangi eszem-iszom jelképe; Cibere vajda (Cibre vitéz, király, fejedelem stb.) a hús nélküli
ételek, a savanyú levesek, a böjti
aszkétikus életfelfogás jelképe.
„Játékból összeverekedtették”
A marosszéki Csont király és
Cibre vajda két szalmabábu volt,
amelyeket mind a farsang elején,
mind a farsang végén összeverekedtettek. A Felső-Nyárád menti falvakban a 19. század végén

azzal fejezi be, hogy ezt a küzdelmet a farsang elején, vízkereszt
napján is eljátszották a két szalmabábuval, de akkor nem Cibre vajda,
hanem Csont király győzött.
A bábukkal vívott tréfás küzdelem szélesebb elterjedésű lehetett.
Márkodban (bekecsalji református
falu) is hasonlóképpen zajlott az
esemény. Idős adatközlőink hallották a szüleiktől, hogy „amikor ők fiatalok vótak, húshagyókedden a
templom előtt Csont király összeverekedett Cibre vajdával. Csináltak
két bubát szalmából, az egyiket jó
vastagra, ez vót Csont király, a
másik sovány, az vót Cibre vajda.
Olyan királyformák vótak. Ott ne,
játékból összeverekedtették, s a sovány megverte a kövért. Osztán elégették a bubákat, s mentek még
egyet mulatni”. A Kis-Küküllő mellékvölgyében, a katolikus Székelyszálláson Csont király helyett Sódor
vajdáról mesélték nekem negyedszázaddal ezelőtt: „Azt mondták
mamáék, hogy húshagyókedden
éjjel 2 órakor Sódor vajda s Cibre
vajda összeverekedett. Amikor ők
gyermekek vótak, a verekedést bubákkal csinálták. Örökké Cibre
vajda verte meg a másikat, mert
kezdődött a böjt. Húshagyókedd
után nem vót szabad zsíros ételeket
s húst enni. Ami még megmaradt
keddről, megették csütörtökön,
aztán vége vót”.
Konc halála, Cibere győzelme?
A megjelenített küzdelem valamilyen formája másutt is népszerű
volt. A 20. század elején a csíkmenaságiak és a pottyándiak – Vámszer Géza leírása szerint –
hamvazószerdán összetalálkoztak a
mezőn, birkóztak, egymást földhöz
verték, más adat szerint két legény
fakarddal tréfásan verekedett. Adatközlőink visszaemlékezése szerint

Középen: szomorú Konc király, vidám Cibere vajda, immár jó barátok (Csíkmenaság, 2000)

a 20. század közepén hamvazószerdán itt Konc királyt temették. Alakítására egy jókedvű kövér legény
vállalkozott. Földig érő zekét vett
magára, bundasapkáját kifordította.
Eketaligára, az ún. dögszekérre ültették, ezt a legények kötelekkel
húzták. Mindhárom falurészből
(Menaságról, Újfaluból, Pottyándról) indult egy-egy dögszekér. A legények savanyított káposztafejeket
hordoztak karóba húzva, ezek jelképezték a böjtöt, mert Cibere vajda
megszemélyesítése akkor nem volt
szokásos. Konc királyt a menet
végén tűzre dobták, az előkészített
szalmát elégették, a legény megmenekült. Az udvarhelyszéki Parajdon
is Konc királyt temették a 20. század harmincas éveiben. A húshagyókeddi bál után a besorozott
katonalegények egyik társukat rudakra fektetve vitték a piactéren
ásott gödörhöz. Másik társuk siratóasszonynak öltözött. A megismétlődő siratási jelenetekbe beleszőtték
Konc király nevét, mintha őt temették volna: „Állovájter, Konc király!
Elő a fokhagymával, a vereshagymával, a káposztacikával s a főtt pityókával” (állovájter = távozz!). A
legények itt is botokra kötve vitték
az említett böjti ételeket. Egy 19.

Ők örülnek a csonka kardoknak (Geges, 2007)

tek, Cibre vajda győzött, és eldugta
a gyermekek elől a kürtőskalácsot.
„Persze, édesanyám dugta el. Húshagyókedden sütött, ettünk belőle
valamennyit, de másnap, hamvazószerdán hiába kértük. Csütörtökön
elővette, akkor még megehettük.”
Számomra szinte személyessé vált
az alábbi történet, sóvidéki gyermekekül mindannyian átélhettük
volna: „Tízéves lehettem, amikor
egyszer apám jól becsapott. Azt
mondta egy reggel, hogy fussak ki

„Még a hajamat is összeborzoltam, hogy higgyék” (Geges, 2007)

század végi udvarhelyszéki híradás
szerint ott úgy tudták, hogy „Cibre
vajda és Konc király, két nagy fejedelem vízkeresztkor és húshagyókor élet-halál harcot szoktak vívni
egymással…” A többit már ismerjük.
A csíkmenasági és gyergyóditrói
farsang végi menetekben az ezredfordulón is ott látjuk Csont-Konc
király és Cibere-Cibre vajda szimbolikus alakját lóháton, szánon
vagy gyalog, igen megszelídülve,
különösebb akció és pláne küzdelem nélkül. Inkább Konc uram szomorú, Cibere már nem savanyú,
hanem ő a vidám legény.
Visszavonultak
a szájhagyományba
Küzdelem jóformán nincs, de
annál több a szóbeszéd, a szájhagyományos történet. Ha végigkérdeznők
a
mai
legidősebb
nemzedéket egy-egy településen, a
katolikus székely közösségekben
biztosan találnánk olyanokat, akik
megmondanák, hogy az ő határukon, falujukban pontosan hol verekedett, csatározott egykor Konc
király és Cibere vajda. Magam is
olvastam és hallottam ilyen történeteket. Íme egy csokorra való. Csíkrákoson
a
Cseredombon,
Gyergyóditróban a Bozóka oldalában, Szentmiklóson a Csobot-hegyen, Nyárádszentháromságon a
Tüzes-hegyen verekedtek össze.
Mivel Cibre vajda győzött – győzködtek engem is Szentháromságon
–, el kellett tenni a kürtőskalácsot,
a húslevest és mindenféle húsos
ételt, még a fazakakat is jól ki kellett mosni, vagy újat venni. Nyárádköszvényesen a falu közepén, nem
messze a templomtól verekedtek, itt
is azzal az eredménnyel, hogy többet nem szabad húst enni böjtben.
Székelyszálláson az úton vereked-

a Földvár felé eső határrészre, pontosan megmondta a helyet, mert ott
az éjjel Cibere vajda és Konc király
összeverekedett, s az aranybicskájukat ott hagyták. Hát nekem
hogyne kellett volna aranybicska!
Egész délelőtt keresgéltem, de nem
találtam meg. Amikor nagy szomorúan hazajöttem, több ember volt
nálunk, egyet jót kacagtak azon,
hogy én mit keresgéltem”.
„Szedjétek össze
a csonka kardokat!”
Ha aranybicskát nem is találnánk
a küzdelem színhelyén, csonka kardokat annál inkább. De csak akkor,
ha Kis-Küküllő vidéki vagy
bekecsalji gyermekek lennénk. E
kistájak többnyire református felekezetű falvaiban gyűjtésünk alapján
(Nagy- és Kiskenden, Székelyszentistvánon, Kibéden, Gegesben,
Abodban, Rigmányban, Szentsimonban, valamint Bedében, Nyárádszentannán, Vadadban) e két
szimbolikus alak verekedésének
maradványai köré szerveződött

színjátékszerű szokás. Hamvazószerdán reggel a nagyszülők kürtőskalácsot, pánkót, egyéb süteményt
aggattak az ajtó előtti és az udvaron
levő fák ágaira, vagy más jól látható
helyre. Az ébredő gyermekeknek
előadták, sőt eljátszották Konc és
Cibere vagy Sódar Mihály és Cibre
Domokos verekedését és azt, hogy
a nagy küzdelemből csak Sódar
vajda csonka kardja maradt meg, és
elhullatta éppen itt, az udvaron:
„Gyertek, szedjétek össze!”, „Még
a kendőmet is levettem, a fejemet is
összeborzoltam, hogy higgyék –
mesélte 2007-ben Gegesben Somodi Regina néni. – Sódar vajda,
Cibere vajda járt itt, a Kis-erdőben
tüzeltek, égettek, aztán összevesztek. Megtéptek ingemet is. A sok
pánkót, csonka kardot elhullatták. –
Ezeket minden évben tarcsuk. Minden évben jövök az unokákhoz. Veszek valamit nekik. A pánkó mellé
hozok csokoládét, rágógumit is”.
„Amíg nagytatám bírta magát, minden évben átjött Gegesből. Hozott
egy ágas fát a kezében, s arra rá volt
húzva kürtőskalács, s a végibe
pánkó. Háromágú volt a fa, mert
hárman voltunk testvérek. Azt
mondta, látta Sódar vajdát, hogy elhullatta a csonka kardot, és ő összeszedte” (Nyárádszentsimon).
„Ha mi elmúlunk, ez is elmúlik?”
Amikor arról kérdeztem Regina
nénit, hogy mennyiben tartják Gegesben ezt a szokást, válasza belém
nyilallt. László János tanár úr gegesiként még mint élő szokásról írhatott 1996-ban a „púposnapi
sódarvajda-járásról”. Regina néni
pedig már ezt mondta: „Mostanában megy ki divatból. A fiatalabbak
elhagyják. Amíg az öregek élnek,
mindig lesz. Ha mi elmúlunk, ez is
elmúlik”. Így lenne? Nem az én
tisztem ebbe beleszólni, de azzal
zárom, hogy felidézem kedves tanítványom, Nagy Erzsébet gegesi
óvónő akkori szavait: „A tavaly
éppen farsang végén, szerdán nyílt
órám volt az óvodában. Több kolléganő jelenlétében szerettem volna
valamivel meglepni a gyermekeket.
Pánkót, csörögét, kürtőskalácsot,
csonka kardot vittem. A gyermekek
többsége nem tudta, hogy mi a
csonka kard, nem hallott Sódor vajdáról…”

A maszkurázásnak vége, a szalmafonás folytatódik (Jobbágytelke, 2007)
A képeket a szerző készítette
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Mestermérleg
* Ilie Stan, az ASA edzője: „Örülök, hogy megszereztük első bajnoki gólunkat, és ez mindjárt pontot is ért. Gratulálok a játékosaimnak, mindent megtettek, hogy valóra váltsuk, amit erre a
mérkőzésre elterveztünk. Kis eséllyel a három pontot is megszerezhettük volna, de mivel a bukarestiek büntetőt is hibáztak, igazságosnak tekinthetjük a végeredményt. Szép meccs volt, sok
kapujelenettel. Igyekeztünk minél hamarabb letámadni és nyomást
gyakorolni ellenfelünkre, így a legtöbb esetben már a kapunktól
távol fel tudtuk tartóztatni őket. Az eredmény önbizalom-növelő
hatása miatt jelentős, hiszen változatlanul hat ponttal kezdjük az
alsóházi küzdelmet (az alapszakasz zárultával feleződik a pontszám, vereség esetén az ASA-nak 5,5 pontja lett volna, amit egyébként is felkerekítettek volna hatra – a szerk.). Játékosaink erőt
meríthetnek a FCSB elleni mérkőzésből, sokkal motiváltabbak lesznek a továbbiakban, de még javítanunk kell a támadómunkánk minőségén, hogy több gólt szerezzünk”.
* Laurenţiu Reghecampf, a FCSB edzője: „Nagyon nehéz magyarázatot találni a helyzetre. Nehéz időszakot élünk, sokat hibázunk. Nem mondhatjuk, hogy a játékosok hozzáállásával lenne
gond, hiszen odatették magukat. De hiába a helyzetek, ha nem lőjük
be azokat. Büntetőt hibáztunk, aztán tizenegyesből gólt kaptunk.
Nagyon nehéz egy olyan csapat ellen, amely 11 játékossal védekezik.
Azonban nem akarok kibújni a felelősség alól: szégyenletes egy
pontot szerezni az utolsó helyezett ellen. Magamra vállalom a felelősséget a történtekért, a hangulat romlásáért. A következő héten
átfogó helyzetelemzést végzünk. Beszélhetünk válságról, de ugyanúgy mondhatjuk azt is, hogy nem volt szerencsénk. Természetes,
hogy a szurkolók a lemondásomat követelik, ők azt szeretnék, hogy
a csapat előmenetelében ne legyen hiba”.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 26. forduló: Bukaresti FCSB – Marosvásárhelyi ASA 1-1 (0-0)
Bukarest, Nemzeti Aréna, 3000 néző. Vezette: Iulian Călin, Valentin Avram, Daniel Mitruţi.
Gólszerzők: Gnohere (73.), illetve M. Constantin (65 – büntetőből).
Sárga lap: Moke (43.), illetve Balgiu (29.), M. Constantin (50.).
FCSB: Stăncioiu – Ov. Popescu, Bălaţa, Moke, Momcilovic – Pintilii (46. Boldrin), Muniru – Jakolis, Fl. Tănase (52. Gnohere), De
Amorim – Alibec.
ASA: Pap – Velayos, Rougkalas, M. Constantin, Mendy – Balgiu
(90. Petriş), G. Mureşan, Ferfelea (66. Pierre) – Nicoliţă, Bâtfoi (83.
Lemnaru), Sin.
További eredmény a 26. fordulóból: Temesvári Poli ACS – Concordia Chiajna 1-1. Három mérkőzést tegnap lapzárta után játszottak, kettőt pedig ma este rendeznek: a Voluntari FC – Jászvásári
CSM Politehnica összecsapás 18 órakor kezdődik, az Astra Giurgiu
– Botoşani FC találkozó pedig 20.30 órakor rajtol.

Még ilyent! ASA-pontszerzés a FCSB otthonában

Farczádi Attila

Meglepetésre pontot rabolt az ASA
Bukarestből, a bajnoki címre pályázó
FCSB otthonában: szombat este 1-1-re
zárult a két csapat mérkőzése az alapszakasz utolsó fordulójában.
A marosvásárhelyiek első idei bajnoki találata mindjárt a pontszerzést
is jelentette számukra: nemrégiben lapunk hasábjain is szóvá tettük a gólképtelenséget, ennek vetettek véget
ott, ahol talán a legkevésbé számítottunk rá. Marius Constantin büntetőből
talált be, és a sors furcsa fintora, hogy
mivel a fővárosiak kezdő kapusa, Niţă
ezúttal nem állhatott rendelkezésre,
így azt az ASA korábbi portása, Eduard Stăncioiu inkasszálta.
Vissza azonban a mérkőzés kezdetére: mindjárt a nyitányon csúnyán ütközött Moke és Bâtfoi, a találkozó
kb. egy perc után folytatódhatott, miután mindkét játékos magához tért rémületet keltő ájultsági állapotából. A
kezdeti tapogatózás után a FCSB a
22. percben elsőként jutott helyzethez, Alibec bal oldali szabadrúgását
követően a labda Sulley Muniruhoz
került, aki közelről mellé lőtt. Két
perccel később Mendy kezezéséért
büntetőt ítélt a játékvezető, a tizenegyest Alibec végezte el, érthetetle-

Bálint Zsombor

Már a 3. percben vészkapusos taktikára váltott a City’us, a marosvásárhelyi edzőpáros stratégiája gólban is kamatozott. Fotó: Nagy Tibor

azonban a vendégeknek nem sikerült feltörniük az elképesztő elszántsággal minden labda útját
elzáró marosvásárhelyi védelmet. A
félidő vége felé egyre jobban elfogyott a dévaiak türelme, messzire
kijöttek a passzolgató marosvásárhelyiekre, és egy így előre küldött
labdából Csala lövése után Duque
vezető gólt szerzett a City’usnak.
Sajnos várható volt, hogy a szünet a marosvásárhelyieket zökkenti
ki jobban a ritmusból, hisz előtte
szinte transzban játszottak. Elég
volt azonban, hogy egyszer szerencsésen Cocóhoz pattanjon a labda,
aztán Cr. Matei labdát szerezzen,

Ámulat: Marius Constantin góljával vezetést szereznek a marosvásárhelyiek a bukaresti Nemzeti Arénában szombaton este, a Bukaresti FCSB – Marosvásárhelyi ASA (1-1) mérkőzésen.
Fotó: GSP

nül rosszul: a bal oldalléc mellé gurított. A FCSB csapatkapitánya került főszerepbe az első félidő
hosszabbításpercében is: lövését Pap
kapus a keresztlécre tolta.
Az ASA első helyzetére az 51.
percig kellett várni, Sin beadásából
Bâtfoi fejelt kapura, Stăncioiu hárított. Tizenhárom perc múlva Sin bal
oldalról próbált betörni a bukarestiek
büntetőterületére, és Jakolis lerántotta. A megítélt tizenegyest Marius
Constantin magabiztosan értékesítette. A FCSB tíz perc múlva egyenlített, a második félidőben beállt

Gnohere bivalyerősen lőtt a keresztléc alá, Alibec beadását követően. A
kapott gól nem lombozta le a marosvásárhelyieket, s bár a fővárosiak
mindent megtettek, hogy megszerezzék a győztes találatot, nem álltak be
védekezni, hanem továbbra is a nyílt
sisakos játékot választották, és két
ízben a gólszerzéshez is közel kerültek. Nagyobb esélyük mégis a házigazdáknak volt a három pont
megszerzésére, Alibec kétszer, majd a
hajrában Gnohere is megtornáztatta Pap
kapust, aki azonban ismételten számot adott ragyogó képességeiről.

Cătinean már nem érte el a dévai
hálóőr, Iancu üres kapuba tartó labdáját. Az utolsó percekben Déva
kétségbeesetten védelmezte a törékeny előnyét a marosvásárhelyi
„óvodával” szemben, és ha Togan
nem rúg kapufát, vagy Duque lövése pontosabb, könnyen elveszít-

hetett volna két pontot. Ami pedig
a City’ust illeti, a vereség ellenére
megérdemelten kapott tapsot a közönségtől.
A marosvásárhelyi csapat ma
18.30 órától a Kézdivásárhelyi SE
együttesét fogadja a 20. forduló keretében.

Premier ligás klub érdeklődik Alibec iránt
Egyelőre meg nem nevezett, első ligás angol labdarúgóklub érdeklődik a FCSB csapatkapitánya, Denis Alibec leigazolása iránt.
A szigetországi sportszervezet elküldte képviselőjét a szombati mérkőzésre, hogy helyszíni tapasztalatot is szerezve az esetleges vételárról érdeklődjön. A bukarestiek egyelőre nem voltak hajlandóak
az Astrától télen igazolt futballista eladásáról tárgyalni. Az ASA elleni mérkőzésen nyújtott produkciója ugyanis – úgy vélték – nemigen tükrözi a képességeit (gólt nem szerzett, és büntetőt hibázott),
ilyen körülmények között pedig az összeg, amelyet adott esetben
érte kérnének, eltúlzottnak tűnhetne az érdeklődőknek, ami magának az üzletnek a létrejöttét veszélyeztetné.
Maga az érintett sem volt elégedett a teljesítményével. A szombati
mérkőzést megelőzően Denis Alibec klubja szurkolóihoz fordulva
felhívást tett közzé, amelyben kérte, hogy minél nagyobb számban
legyenek kint a stadionban, hogy bátorítsák őket, és így együttes
erővel vessenek véget a csapat sikertelenségi sorozatának. A bukaresti alakulat produkciója azonban elmaradt a várakozásoktól.
„Csalódást okoztunk a drukkereknek. Szerintem jól játszottunk,
volt elég helyzetünk, de büntetőt hibáztunk, és végül nem tudtunk
nyerni. Nemigen értem, mi a gond, hiszen edzésen minden nagyon
jól megy, a meccseken viszont nem jön ki a lépés. Egyértelmű, hogy
nálunk játszanak az 1. liga legjobb labdarúgói, de hiányzik a csapatból az összhang, nem értjük egymást a pályán. Remélem, hogy
a rájátszásban magunkhoz térünk, és az első helyért küzdhetünk,
viszont egyértelmű, hogy ha nem tudunk nyerni az ASA ellen, akkor
semmi esélyünk a bajnoki címre. Nem hiszem, hogy az edzőváltás
lenne a megoldás” – fogalmazott a FCSB csapatkapitánya.

Megérdemelt taps a vereség ellenére

Noha valószínűleg ebben az
évben nem lesz igazán versenyben
a bajnoki címért, miután az előző
hét évben hatszor emelhette magasba a legjobb csapatnak járó trófeát, a Marosvásárhelyi City’us
nagyon fiatal játékosokból álló kerete ismét arról győzte meg a ligeti
sportcsarnok lelátóin helyet foglaló
nézőket, hogy érdemes kilátogatni
a találkozóikra. Lehet, hogy a korábbi bajnokságokban szinte minden alkalommal biztosra lehetett
jósolni a hazai sikert, most azonban
igazi élvezet nézni a fiatalok játékát, küzdőszellemét és ambícióját,
még akkor is, ha ezúttal minimális
különbséggel alulmaradtak egy
jobb csapattal szemben.
Meglepetést tartogatott a Cosmin
Gherman-Lucian Nicuşan edzőpáros a győzelmi kényszerrel érkező
dévaiaknak, hiszen már a 3. percben
vészkapusos taktikára váltott a
hazai együttes. Ennek nyilván nem
az azonnali gólszerzés volt a célja,
hanem hogy minél tovább altatni
tudják a játékot, és csökkentsék az
ellenfél gólveszélyességét, hiszen
jól ismerhetjük a Matei testvérek és
Paulo Ferreira lövéseinek erejét,
még amikor a marosvásárhelyi
mezben játszottak, de joggal lehetett tartani a két további braziltól,
Cocótól és Henrique-től is ilyen tekintetben. Florin Ignat a dévai kispadon hasonlót lépett a 8. percben,

7

hogy három perc alatt megforduljon
az eredmény. Azonban ezzel még
nem volt vége. A City’us védelme
ismét beleszokott a ritmusba, és egy
ellentámadás során Covaci egyenlíteni tudott.
Most már Déva kényszerből is
vészkapussal támadt, de eredménytelenül, hisz nem csak a védők,
hanem Cătinean is a helyén volt.
Sőt, az egyenlítés után néhány perccel a City’us is lehívta a kapust,
amikor a labdát megszerezte. Sajnos, ez lett a veszte, mert a
kapusmezt viselő Togan egy labdavesztéskor rosszul mérte fel a helyzetet, későre jött cserélni, és

Elbírálta a Nemzetközi
Sportdöntőbíróság
a marosvásárhelyiek
beadványát
Nem adott helyet a Nemzetközi Sportdöntőbíróság az ASA
beadványának, ehelyett helybenhagyta a Román Labdarúgó-szövetség licencbizottságának határozatát, amelyben
további 3 büntetőponttal sújtották a marosvásárhelyi klubot.
Az újabb elmarasztaló határozat a Sziget utcaiak 2016. szeptember
30-án
regisztrált
adósságai miatt született, amelyekről november 30-áig nem
tudták igazolni, hogy rendeződtek. Az ASA vezetői a lausanne-i
székhelyű intézménynél próbáltak ítéletmódosítást kieszközölni, azonban a döntőbírák
alaptalannak minősítették a fellebbezést, és elutasították azt. A
marosvásárhelyieknek ezzel érvényben maradt az összesen 9
büntetőpontos levonásuk, így
12 ponttal, az utolsó helyen fejezték be az alapszakaszt.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 13. forduló, elmaradt mérkőzés: Marosvásárhelyi City’us – Dévai Autobergamo 2-3 (1-0)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Bálint Attila (Székelyudvarhely), Demeter András (Székelyudvarhely). Tartalék: Romulus Pop (Marosvásárhely). Ellenőr: Gabriel Mocean
(Aranyosgyéres).
City’us: Cătinean – Csala, Covaci, Küsmödi, Togan (Duque,
Ţipău, Boroş).
Autobergamo: Iancu – Fl. Matei, Cr. Matei, P. Ferreira, Coco
(Ignat, Obadă, Tacot, Pânzaru, Henrique).
Gól: Duque (20.), Covaci (28.), illetve Coco (21.), Cr. Matei (23.),
Iancu (35.)
Sárga lap: Togan (18.), Covaci (23.), illetve P. Ferreira (25.), Ignat (40.)
A teremlabdarúgó 1. liga 19. fordulójának eredményei: Dévai Autobergamo – Dunărea Călăraşi 6-1, Resicabányai Munkás – Kolozsvári Clujana 3-6, Galaci United – Jászvásári Poli 6-2,
Székelyudvarhelyi FK – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 7-2, Kézdivásárhelyi SE – Temesvári Informatica 1-8. A Marosvásárhelyi
City’us állt.
1. Galac
2. Déva
3. Temesvár
4. Székelyudv.
5. Călăraşi
6. City’us
7. Jászvásár
8. Sepsiszentgy.
9. Resicabánya
10. Kolozsvár
11. Kézdiv.

17
17
17
17
18
17
17
17
17
18
18

13
12
12
12
11
8
7
4
3
2
1

Ranglista
2
4
3
2
0
3
2
1
1
1
1

2
1
2
3
7
6
8
12
13
15
16

67-32
96-31
88-29
105-50
62-47
69-59
58-64
53-90
37-87
35-102
27-106

41
40
39
38
33
27
23
13
10
7
4
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Befejeződhet a jégcsarnok építése
In memoriam Józsi Dezső
Marosvásárhelyen?
(1924–2017)

Rendeződni látszik a marosvásárhelyi jégcsarnok körüli helyzet,
miután a Maros Hockey Klub vezetőségének ismételt kérésére válaszolt a sportminisztérium. Ezzel
kapcsolatosan az egykori jégkorongozó, dr. Pokorny László megyei
tanácsos, a klub elnöke nyilatkozott a Népújságnak.
– Elnök úr, mint értesültünk róla,
a sportminisztérium válaszolt a beadványukra a marosvásárhelyi jégcsarnok ügyével kapcsolatosan.
– A Maros Hockey Klub 18. beadványára válaszolt a sportminisztérium: felajánlották a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak,
hogy vegye át a jégpályát. Én személyesen kaptam a választ, továbbítottam a hivatalnak, és írásban
kértem, hogy közöljék, mi a szándékuk a jégpályával kapcsolatosan.
Megyei tanácsosi minőségemben is
mindegyre tárgyalok a tanáccsal,
úgy szeretnénk, hogy végre a pályával kapcsolatosan valamilyen
módon egyezzünk meg a város érdekében…
– ...ami tulajdonképpen közös
érdek, nem?
– Valóban, hiszen végre eljött az
ideje nyolc év után, hogy a pályát
valahogy befejezzük. Mindezek
mellett terveim vannak azzal kapcsolatosan, hogyan lehetne fejleszteni a helyi jégkorongot, és ezzel
nem csak a sportszerető emberek
kedvére tenni, de gazdaságilag is
kedvezni Marosvásárhely javára.
Ha teljesen felépülne a pálya,
akkor minden korosztály igénybe
vehetné. A polgármesteri hivatal
által kialakított jégpálya ugyanis
csak a 10 év alatti korosztályú jégkorongozó gyerekeknek felel meg.
– Sokat nyom a latban az is,
hogy Csíkszereda, Gyergyószent-

Czimbalmos Ferenc Attila

A Maros Hockey Klub U10-es csapata a ligeti jégpályán

miklós, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy,
Alcsík
(Csíkszentimre) és Székelyudvarhely
mellett 2016-tól Marosvásárhely az
egyik alközpontja a Székelyföldi
Jégkorong Akadémiának…
– Persze, hiszen ez nagy lépést
jelent a marosvásárhelyi hokisport
számára. Eddig jól szerepeltünk az
általuk megszervezett tornákon,
rendezvényeken, amelyeken nagy
szeretettel és odaadással veszünk
részt, és remélem, hogy továbbra is
töretlen lesz a sikerünk. Már csak
a jégcsarnok kellene.
– A minap mini-jégkorongtornát
szervezett a Maros Hockey Klub.
Milyen volt a rendezvény?
– A helyi polgármesteri hivatal
által a Ligetben kialakított jégpályán rendezett mini-jégkorongtornán a Nagy Árpád (Kuksi) által
edzett helyi együttes U10-es gyerekegyüttese mellett részt vettek
Sepsiszentgyörgy és Csíkszentimre-Csíkszereda hasonló korosztályú csapatai is, így mindenki
mindenkivel 20 perces találkozókat
játszott. Az ifjú jégkorongozók szá-

A Maros Hockey Klub elnöke, dr. Pokorny László (b) és Nagy Árpád edző, háttérben a jégcsarnok épülete

mára a tapasztalatszerzés és a részvétel volt a legfontosabb a tornán,
amelyet kanadai program szerint
szerveztünk: nem számított az
eredmény, és minden gyerek érmet,
oklevelet kapott, a csapatok pedig
kupát vehettek át.
– Ügyesek, tehetségesek a gyerekek, ez látszott a tornán, és jól teljesítenek
az
állóképesség
szempontjából is.
– Mivel a téli időszakon kívül
nincs jég Marosvásárhelyen, így az
ősszel az erőnléti felkészülésre fektettünk hangsúlyt. Egyébként aktív
jégkorongozó koromban is úgy
volt, hogy ősszel nagy ruhákat kaptunk a székelyföldi csapatoktól,
aztán a visszavágókon már egyenlő
ellenfélként álltunk fel a pályára.
– Ezek után van esély a jégcsarnok befejezésére?
– Reméljük, hogy rövid időn
belül megoldódik a körülötte lévő
huzavona, és újra fellendülhet a
jégkorongsport városunkban. A vezetőtanács tagjaival (r. Bíró Antallal, Takács Lajossal, a Vákár
fiúkkal, Varga Öcsivel, Varga Ferenccel, Kormos Gusztávval stb.)
és mindenkivel, akinek szívügye a
hoki és szívvel-lélekkel a klub és a
marosvásárhelyi sport mellett van,
bízunk benne, hogy pont kerül az
ügy végére. (C.A.)
A jégkorongról
a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben
kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című
sportműsorában Szucher Ervin
meghívottja a Maros Jégkorongklub edzője, Nagy Árpád.

Folytatni kell a magyar futball fejlesztését

A labdarúgás minden szereplője
a mérkőzések színvonalának emelése mellett tette le voksát: folytatódik a magyar futball átfogó
fejlesztése, amely lehetőséget teremt a fiatal tehetségek kibontakozására.
A Magyar Labdarúgó Szövetség
elnöksége csütörtöki ülésén gyorsjelentést kapott a szövetség által
február közepén elindított, két hét
alatt 30 ezer szurkoló által kitöltött
kérdőív eredményéről, adta hírül
honlapján a sportági szervezet. A
visszajelzések fontosak a vezetőség számára, így a következő időszak feladata a részletesebb
elemzés. Első ránézésre is kijelenthető, hogy a futballszeretők nagy
többsége támogatja az MLSZ törekvéseit a fiatal magyar játékosok
szerepeltetésének előírásában, illetve a külföldi labdarúgók számának szabályozásában. A kitöltők
zöme szükségesnek tartja a női labdarúgás és a futsal területén történő
fejlesztéseket. Fontos megerősítés
a szövetség elnökségének gondolkodásában, hogy a szurkolók úgy
vélik, a futball megítélése szempontjából a legfontosabb tényező a

játék színvonalának emelése az NB
I-ben. A részletesebb elemzés hamarosan elérhető lesz a szövetség
hivatalos honlapján, az mlsz.hu-n.
A számos területtel kapcsolatban átfogó fejlesztési tervet meghatározó MLSZ továbbra is a
futballfejlesztést tekinti legfontosabb középtávú feladatának.
Ennek alapját az utánpótlás-nevelés magasabb színvonalú gyakor-

lata szolgáltatja, amelynek feltétele a megfelelő infrastruktúra, és
sarokköve a képzésben részt vevő
edzők nemzetközi gyakorlaton alapuló felkészítése, továbbképzése.
A megfelelő tempójú gyakorlati
munka nélkül nincs esély a mérkőzések színvonalának látványos
változtatására, a bajnoki rendszernek pedig elő kell segítenie a legígéretesebb magyar tehetségek éles

A ferencvárosi Böde Dániel (k), valamint Bojan Sankovic (b) és Balogh Balázs (j) a labdarúgó
OTP Bank Liga 22. fordulójában játszott Újpest FC – Ferencváros mérkőzésen a fővárosi Szusza
Ferenc Stadionban 2017. március 4-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

A minap (március 26-án) Marosvásárhelyen 93 éves korában elhunyt
a megyeszékhely minden idők egyik legismertebb kiváló labdarúgója,
Józsi Dezső (a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület játékvezetői testülete alelnökének, Cseh Gábornak a nevelőapja), aki a valamikori Monopol, Attila SE, Locomotiva csapatainál futballozott.
Józsi Dezső kezdetben a hajdani bőrgyár Monopol törpecsapatának
játékosa volt, majd az ifjúságiaknál folytatta, ahol Páll József volt az
edzője, onnan került az Attila SE-hez 1941-ben, amely a B osztályban
szerepelt, mint az MTE, az MSE és a MÁV is. A katonai szolgálatot
Szászrégenben végezte 1943–1944-ben, de hétvégeken az Attila SE színeiben játszott.
1945-ben a Szovjetunióba deportálták többedmagával, ahol három
évig és nyolc hónapig a lágerbeli foglyok együttesét erősítette.
Leszerelése után a Cukorgyárnál (Kiss Árpád keze alatt), majd a
Brassói Metrom csapatánál futballozott, onnan tért vissza a Marosvásárhelyi Locomotivához, amellyel 1952-ben a 4., 1953-ban az 5. helyen
végzett az A osztályban.
Józsi Dezső jobbösszekötőként és csatárként vált ismertté, 1952-1955
között a néhai Vakarcs Domival együtt tagja volt a román válogatott
bővített keretének is, majd 1952-ben a fővárosi Locomotivánál szerepelt
kölcsönben.
1955-ben a Marosvásárhelyi Locomotiva zsinórban a 9.
szezont töltötte az A osztályban a néhai Dobay István és
Kiss Árpád edzősége alatt,
akkor Józsi Dezső csapattársai voltak többek közt: Lukács Elek, Boroş Titus,
Vakarcs I., Kajlik Öcsi,
Fülöp, Nagy F., Szász B., Katona, s élete végéig jó barátja,
Gierling György is.
Az egykori kiváló labdarúgó 1963-ig folytatta sportpályafutását Marosvásárhely
legismertebb együttesében,
amely többször nevet változtatott az évetk folyamán
(Energia, Locomotiva, Recolta, Avântul, Mureşul), de amikor 39 évesen befejezte az aktív sportolást, akkor sem vált meg a sporttól, előbb edző-játékosként, majd
edzőként tevékenykedett a Maros-parti városban.
1963-tól 1967-ig a helyi Lemnarult edzte, keze alól került ki Czakó
János is, aki az akkor B osztályos Mureşulnál folytatta.
1968-tól a Nyárádmentén dolgozott, hat évig volt Nyárádszereda csapatának az irányítója, végül két éven át a megyei bajnokságban szereplő
Cukorgyár alakulatát vezényelte. 1979-ben mondott búcsút edzői pályafutásának.
Nyolc éve minden szerdán találkozott barátaival (többek közt Gierling György, Czakó János, Kanyaró György, Sikó Árpád, Iuliu Curtifan,
Csifó Miklós, Sikó Árpád, dr. Halmágyi Imre, Fodor Sándor (S), Floarea Ispir, Soós János, Kiss Madocsa, Albert József, Szalkay József, Tiberiu Bidiga, Szalai József, Kanyaró Attila), akiknek a társaságában
mindig jól érezte magát.
Nyugodjon békében!

helyzetben történő versenyeztetését, fiatal kortól a felnőtt futballig.
Az elnökség vizsgálta a következő időszak versenykiírásait, miután számos kezdeményezés,
javaslat került a testület elé. Szóba
került például az NB I-es bajnoki
lebonyolítás kibővítése három helyett négykörösre. Az így egy-egy
csapatra háruló idényenkénti 44
mérkőzés (négyszer tizenegy) a
stadionok teljes körű felújításának
befejezése előtt, Magyarország
időjárási körülményei mellett nem
reális. A Magyar Kupa és a professzionális bajnokságok lebonyolítása a korábban meghatározott
létszámmal (NB I – 12 csapat, NB
II – 20 csapat) és formában zajlik
az elkövetkező években is. Felvetődött a másodosztály mezőnyének
szűkítése, ám az egész ország területén zajló fejlesztés szempontját
figyelembe véve az elnökség a je-

lenlegi létszám megtartását tartotta
indokoltnak.
Az ülésen külön köszöntötték
Halmai Gábort, az NB I-es bizottság új elnökét, aki a leköszönő
Orosz Pált váltja e tisztségben, és
akit az élvonalbeli klubok vezetői
választottak meg februárban.
Az elnökség jóváhagyta a szövetség 2017-es pénzügyi tervét. A
szövetség közvetlen kiadásainak
90 százalékát az amatőr futball
(grassroots) és az utánpótlás céljaira különíti el. Az amatőr és tömegsport prioritását jelzi, hogy
erre a területre a tavalyihoz képest
33 százalékkal több jut az idén.
Folytatódik az amatőr klubok támogatása a versenydíjak 90 százalékos átvállalásával, biztosítja a
költségvetés az OTP Bank Bozsik
Intézményi Program működését, illetve több friss forrás jut amatőr
(zömében fővárosi) sportlétesítmények felújítására.

Zöld-fehér siker az Újpest – Ferencváros rangadón
A magyar labdarúgó NB I 22. fordulójának eredményei: Mezőkövesd
– Vasas 0-2, MTK – Paks 1-2, Debreceni VSC – Diósgyőr 3-0, Videoton – Budapest Honvéd 3-0, Gyirmót – Szombathelyi Haladás 1-2, Újpest – Ferencváros 0-1.
Az állás: 1. Videoton 41 pont, 2. Honvéd 40, 3. Vasas 38, 4. Ferencváros 35, 5. Újpest 30, 6. Paks 30, 7. Mezőkövesd 30, 8. Szombathely
29, 9. Debrecen 24, 10. MTK 23, 11. Diósgyőr 21, 12. Gyirmót 15.
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Rosszul taktikázott a Craiova,
újabb Maros KK-siker

Farczádi Attila
első
Megnyerte
mérkőzését a férfikosárlabda Nemzeti Liga
középszakaszában a
Maros KK. A Tigrisek
elsőként a SCM U
Craiovával
mérték
össze erejüket az alsóházban, és nyolcpontos
győzelmet arattak.
Az
alapszakasz
utolsó fordulójában, a
SCM U Piteşti ellen
egy hete rendezett
meccsen látottaktól eltérően ezúttal nagyon
megizzadtak a maros- Martinic megfizet Burlacunak ellenfél- és közönséghergelő viselkedéséért: a Maros KK
vásárhelyi kosárlabdá- játékirányítója kosarát hosszan ünnepelte a közönség. Fotó: Nagy Tibor
zók. Az első két
negyedben nagyon magabiztosan dobigáló keresték, de nem találták a fogást. Ennek megvendégek, úgy tűnt, kézben tudják tartani a felelően az első két negyedben csak kapaszmérkőzést, házigazdájuk nem képes partiba kodni tudtak, az irányítói szerepkört azonban
kerülni. Néhány vitatott játékvezetői ítélet is át kellett engedniük ellenfelüknek.
Szünet után fordult a helyzet, sokkal magaborzolta a kedélyeket a lelátókon, a parketten
pedig újra került egy „kliens” (Cătălin Burlacu biztosabban teljesítették a feladatot a Tigrisek,
személyében), akinek be-bekiabáljanak a tri- ráadásul a craiovaiak rosszul megválasztott
bünről ellenszenves, közönséget hergelő meg- taktikája is segítette őket. A SCM U edzője,
nyilvánulásai miatt. Az összetételében négy Vladimir Vuksanovic a mérkőzést követő sajszínes bőrű, valamint egy hazai (a már említett tótájékoztatón bevallotta, hogy szándékosan
Burlacu, vagy az irányítói poszton bevetetett hagyták dobni a vásárhelyi fiúkat, az első félAktas) játékost szerepeltető vendégcsapat időben ugyanis nemigen voltak sikeresek a táazonban mindentől függetlenül igen masszív voli kísérleteik. Azonban a számításuk nem
gépezet képét mutatta, amelyen a házigazdák vált be, mert a második húsz percben már lényegesen jobban céloztak Markovicsék. Ráadásul pedig az ellenfél a végére „elfogyott”,
Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 23. for- nem bírta szuflával a házigazdák diktálta iraduló: Maros KK – SCM U Craiova 85:77 mot, így a sokáig kérdőjelesnek tűnő, kötelező
hazai győzelem úgy jött össze, hogy a hajrá
(18-24, 17-13, 26-18, 24-22)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, teljességgel izgalommentesre sikeredett.
A Maros KK következő ellenfele a Galaci
1850 néző. Vezette: Bogdan Podar, Dragoş Nicolae, Bertalan István. Ellenőr: Phoenix lesz, március 12-én. A találkozót a
dunai kikötővárosban rendezik.
Ráduly Zoltán.
Maros KK: Martinic 20 pont (2),
Kalve 19 (2), Reed 19 (5), Markovic 14
A bajnokság állása
(4), Lázár 6, Djapa 5 (1), Sánta 2, D. PoFelsőház
pescu, D. Andrei.
1. Kolozsvár
17/2
36
Craiova: Taylor 25 pont (4), Lee 19,
2. Nagyszeben
13/6
32
Burlacu 11 (3), Hargrove 8 (1), Abrams
3. Steaua CSM
12/7
31
5 (1), Aktas 5 (1), Solopa 4, D. Popa, Gav4. Piteşti
10/9
29
rilă, Corneanu.
5. Temesvár
10/9
29
További eredmények a 23. fordulóból:
6. Nagyvárad
9/10
28
BCM U Piteşti – Bukaresti Steaua CSM
72:67, Nagyváradi CSM CSU – KolozsAlsóház
vári U 79:84, Nagyszebeni CSU – Temes1. Maros KK
9/10
28
vári KK 77:70 (felsőház). Az alsóházi,
2.
Craiova
4/15
23
Bukaresti Dinamo – Galaci Phoenix
3. Dinamo
5/13
23
mérkőzést tegnap, lapzárta után játszot4.
Galac
5/13
23
ták.
Mestermérleg
* Szászgáspár Barnabás, a Maros KK vezetőedzője: „Számításainknak megfelelően
nehéz mérkőzésben volt részünk. Tudtuk, hogy a Craiova azért jön Marosvásárhelyre,
hogy utolsó esélyét megjátssza a rájátszásba jutásra. Számomra érthetetlenül kissé nehezen, visszafogottan kezdtünk. De az első félidő után a fiúk megértették, hogy percről
percre, pontról pontra fel kell építeni ezt a győzelmet, és nem szabad elsietniük a helyzeteket. Szünet előtt rengeteg esélyünk volt, a játékosok kissé kiengedtek, sokszor elsiették a dobásokat, és tiszta helyzetből hibáztak – ez látszott a statisztikán. A
harmadik-negyedik negyedben aztán már nagyobb volt a türelem, jobb a csapatjáték
és ezzel a győzelem is meglett. Így elmondhatjuk, hogy a rájátszásba jutás 90 százalékban megvan, de természetesen nem dőlünk hátra. Arra törekszünk, hogy mérkőzésről mérkőzésre minél jobban szerepeljünk, és minél több játékost formába hozzunk,
hogy az egyenes kieséses szakaszra 100 százalékosan legyünk felkészülve, és tudjunk
megbirkózni a nagy csapatokkal is. Megköszönöm a szurkolók támogatását, és mindenkinek, aki mellettünk állt, szerintem jó hangulat volt a csarnokban, ami hozzájárult
a sikerhez: harcos és munkás győzelem ez”.
* George Trif, a Maros KK edzője: „Elég nehéz meccs volt ez számunkra. A Craiova
kényelmetlen ellenfél, mobilis játékosokkal, a mieink nagyon nehezen jöttek lendületbe,
főleg az elején nagyon apatikus volt a játékunk. A közönség segítségével azonban – és
ezúton szeretném megköszönni a szurkolást – sikerült elkapni a ritmust, lassan-lassan
ellenfelünk fölé kerekedtünk, és nyertünk. Nem ez volt a legjobb mérkőzésünk, de az
a fontos, hogy megvan a győzelem, és elégedettek vagyunk, hogy esélyesek vagyunk a
hetedik hely megszerzésére és ezzel a továbbjutásra a rájátszásba”.
* Vladimir Vuksanovic, a SCM U Craiova vezetőedzője: „Gratulálok a győzelemhez.
Nagyon szép volt a hangulat a csarnokban, egyébként mindig az. Nem is számítottunk
másra, tudjuk, hogyan támogatják a csapatukat a marosvásárhelyi szurkolók: kiváló!
Ami a mérkőzést illeti, mindenekelőtt azt kell elmondjam, hogy szerintem a Maros
KK-nak nem ebben az értékcsoportban a helye, de mivel a körülmények úgy hozták,
most itt vannak, ellenfeleink, hatalmas pontelőnnyel, nyugodtan játszhatnak, nincs
nyomás rajtuk. Másrészt nekünk megvannak a problémáink, sokat változtattunk
menet közben a csapaton, egyesek távoztak, mások érkeztek, voltak hullámvölgyek a
teljesítményünkben, előfordult, főleg idegen pályán, hogy gyengébben produkáltunk.
Ma sem volt a legjobb a teljesítményünk, bár terveztük, hogy bevállalunk némi kockázatot, és hagyjuk a marosvásárhelyi játékosokat távolról dobni. Ez a számításunk
azonban nem jött be, a második félidőben büntetésszerűen ért a kilenc vagy tíz sikeres
hárompontos-kísérletük. Az eredményt pedig ismerjük. Ami bennünket illet, igyekszünk harcban maradni és versenyre kelni azokkal a csapatokkal, amelyekkel meg tudunk birkózni. A Maros KK jelenleg túl nagy falat számunkra, a két csapat közötti
nyolcpontos különbség a végeredményben teljesen reális képet mutat a mérkőzésről.
Igazából ennél sokkal rosszabb is lehetett volna”.

Megdolgoztak a sikerért
az újonc otthonában

Nem
volt
könnyű dolga a
13
Marosvásárhelyi 1. Slatina
12
Mureşul női ké- 2. Minaur
zilabdacsapatá- 3. Resicabánya 13
13
nak a Dacia 4. Mureşul
14
5. Extrem
Mioveni otthoná- 6. Brassó
14
ban, noha elvileg 7. Nagyvárad 14
jobb játékerőt 8. Temesvár
14
képvisel. A házi- 9. Mioveni
14
gazdák vezettek 10. Sepsiszentgy. 14
a találkozó ele- 11. Köröskisjenő 15
azonban
jén,
Georgeta Bucin tanítványai lassan belelendültek, szünetig átvették a vezetést, majd a
második félidőben sokkal magabiztosabban
játszva, a jobb védekezésnek köszönhetően
hat gólra is elhúztak. A végére a házigazdák
szorosabbra vonták az eredményt, ám ez a
vendégek cseréinek és kiengedésének is tulajdonítható.
A három pontnak köszönhetően a marosvásárhelyi együttes a 4. helyről várja a foly-
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423-290
403-341
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36
30
30
27
21
21
21
15
12
10
1

tatást, abban is bízva, hogy folytatódik Resicabánya gyenge sorozata, mert akkor van
még némi esélye arra, hogy a rangsorban a
3. helyen végezzen, ami pótselejtezőre jogosít.
A női A osztályos kézilabda-bajnokságban
három hét szünet következik, a következő
fordulót március 26-án rendezik. A Mureşul
vendége a Brassói Kiválósági Központ csapata lesz. (B. Zs.)

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 18. forduló: Dacia Mioveni – Marosvásárhelyi
Mureşul 25-28 (11-13)
Piteşti, Trivale sportcsarnok. Vezette: G. Dumitru (Craiova), L. Ionescu
(Craiova).
Mureşul: Petruneac, Grosu – Moloci 9, Serediuc 5, Oliveira 5, Stângu 4, Rad 3,
Farcaş 2, Burnete, Zsigmond, Şuta.
Az A osztály B csoportja 18. fordulójának eredményei: Nagyváradi CSM – CSM
Slatina 24-28, Köröskisjenői Crişul – Nagybányai Extrem 31-36, Dacia Mioveni –
Marosvásárhelyi Mureşul 25-28, Brassói CNE – Temesvári Universitatea 25-26. A
Resicabányai CSU, a Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC és a Nagybányai Minaur állt.

Még tizenkét forduló tét nélkül

Bálint Zsombor
Nem sikerült a pontrablás Balázsfalván a
Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabdacsapatának, csupán egy játszmát nyertek
a címvédő és leendő bajnok otthonában.
Hogy a marosvásárhelyi csapat küzdeni
jött, az már az első szettben megmutatkozott,
amikor Varga nyitásával 2:5-ről 10:5-re átvették a vezetést, Balázsfalva azonban
11:11-re egyenlített, majd 15:15 után meglódult, és nem lehetett utolérni. A második
szettről nem sokat lehet mondani, a harmadikban azonban a Medicina előbb 12:5-re
vezetett, majd a játszma végén 21:20-as
hazai előny után nyert négy labdamenettel
hozta a szettet. Még egy játszma létfontosságú lett volna, azonban a sokkal tapasztaltabb házigazdák újabb esélyt nem adtak a
marosvásárhelyieknek.
Önmagában persze ez a szett is több, mint
ami normális körülmények között elvárható
volt ettől a fiatal marosvásárhelyi csapattól,
és minden dicséretet megérdemel. Csupán az
a baj, hogy most már az égvilágon semmire
sem elég. Sajnos, ahhoz, hogy a csapat versenyben maradjon a 6. helyért, pontra (tehát
legalább még egy játszmára) lett volna szükség. A mostani állás szerint ugyanis, még
akkor is, ha a Medicina mindkét maradék
mérkőzését 3:0-ra nyeri, és a jelenleg 6. helyezett Karácsonkő mindkettőt ugyanilyen
arányban elveszíti, a két csapat pontegyenlőséggel végez, de Karácsonkőnek így is
jobb lesz a játszmaaránya. És akkor már nem
is számoljuk Lugos és Jászvásár lehetséges
eredményeit.
Ennek viszont az a sajnálatos következménye, hogy a jelenlegi, átgondolatlan kiírás
szerint még két forduló van az alapszakaszból és tíz a rájátszásból, anélkül, hogy a mérkőzéseknek a legcsekélyebb tétje lenne a
marosvásárhelyi csapat számára. Már most
lehet tudni, rájátszás ide vagy oda, hogy Balázsfalva lesz a bajnok, Craiova és Galac
1. Balázsfalva
2. Bukaresti CSM
3. Târgovişte
4. Bákó
5. Dinamo
6. Karácsonkő
7. Jászvásár
8. Lugos
9. Medicina
10. Piteşti
11. Galac
12. Craiova

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

pedig a kiesők, s nem kell sok idő arra, hogy
ez matematikailag is véglegessé váljék. Ha
marad a korábbi (és világszerte a legnagyobb hányadban alkalmazott, mert életképességét bizonyító) rendszer, az alapszakasz
után a Medicinának jó esélye lett volna,
hogy megküzdjön az 5. helyért, érdekes maradhatott volna a bajnokság az utolsó fordulóig. (Arról nem is szólva, hogy a bajnoki
cím is döntő sorozatban dőlt volna el, és nem
lehetett volna ismerni a győztest több fordulóval a befejezés előtt.) Így azonban unalomba fulladhat a bajnokság vége. Vajon
tényleg ezt akarták a szövetségnél az új kiírással?
A Medicina a rend kedvéért persze még
játszik 12 mérkőzést az idény végéig. A következőt szombaton 18 órától, a Pongrácz
Antal csarnokban, amikor Lugos lesz az ellenfél.
Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 20. forduló:
Balázsfalvi Alba Volei – Marosvásárhelyi
CSU Medicina 3:1 (25:17, 25:13, 22:25,
25:14)
Balázsfalva, Timotei Cipariu csarnok,
400 néző. Vezette: Dinu Olăhuţ (Nagybánya), Cristian Şanta (Kolozsvár). Ellenőr: Gheorghiţă Mitraşca (Zilah).
Balázsfalva: Grbać, Rodrigues de Almeida, Onyejekwe, Salaoru, Lazić,
Durić (Markevics, Antonijević, Ninković). Liberó: Vujović.
Medicina: Pucarević, Dobriceanu,
Rusu, Petra, Varga, Klarić (Cauc, Iancu,
Teianu, Buterez). Liberó: Molnar
(Rancz).
A 20. forduló további eredményei: Bukaresti Dinamo – SCM Piteşti 3:0,
SCMU Craiova – Jászvásári Penicilina
0:3, Lugosi CSM – Bákói Ştiinţa 3:2, Karácsonkői Unic – Galaci CSU 3:0, Bukaresti CSM – CSM Târgovişte 3:1.

A bajnokság állása
18
1
1
15
2
1
15
1
0
12
0
3
11
2
1
9
0
2
7
2
1
6
3
2
7
1
0
5
1
0
1
0
2
0
1
1

0
2
4
5
6
9
10
9
12
14
17
18

59:7
54:19
51:17
43:27
42:27
35:35
31:37
33:42
27:39
21:47
8:58
10:59

57
50
47
39
38
29
26
26
23
17
5
3
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (59474)

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- 118-932
- információ
- 118-800
- általános
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
112
Csendőrség, Mentőállomás):
- 0265/202-305
• Rendőrség
• SMURD (betegekkel
- 0265/210-110
kapcsolatos információk)
• Sürgősségi szolgálat:
- 0265/210-177
- gyermekeknek
- 0265/212-304
• Optika-Optofarm
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
- 0265/263-351
• Optolens szemsebészet
- 0265/250-344
• Marmed
- 0756-468-658
járóbeteg-rendelő:
- 0729-024-380
- 0751-114-307
Labor
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
- 0733-553-976
• Dora Optics
- 0265/212-971
• Dora Medicals
• Radiológia, echográfia
- 0265/222- 446
Dr. Jeremiás István
- 0722-885-851
• Lézerakupunktúra
• Emma vendéglő,
- 0265/263-021
hidegtálak készítése
- 0265/266-801
• Prefektúra
- 0365/400-401
• RDS–RCS
- 0365/400-404
- 0800-801-929
• Áramszolgáltató vállalat
- 0265/269-667
- vidék
- 0265/200-928
• Gázszolgáltató vállalat
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- 0265/215-702
- hideg víz-csatorna
- 0265/208-888
- közönségszolgálat
- 0265/208-800
- központ
- 08008 208-888
- 0265/254-625
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/236-284
• Vasútállomás
- 0265/237-774
• Távolsági buszállomás
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
- 0265/215-119
Nemzetközi halottszállítás
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
- 0745-606-215
koporsók, kellékek,
- 0745-606-269
koszorúk
- 0745-609-830
és halottszállítás
- 0741-615-661
• Melinda temetkezés
a róm. katolikus temető
területén ,
- 0740-263-907
teljes körű szolgáltatás
- 0265/264-442
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/262-907
- 0741235-239,
• Thomas Hux sofőriskola
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
- 0265/248-430
házhoz szállítás

Utazási irodák

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

ELADÓ Vadadban, központi zónában
lakóház 8,3 ár telekkel, 3 szoba, konyha,
kamra, sütőkemence és melléképületek
+ 4,50 ha külterület. Irányár: 13.000
euró. Tel. 0744-399-160. (-)

KEMÉNY tűzifa eladó – 130 lej. Tel.
0740-919-662. (59535)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)

VÁLLALUNK ácsmunkát fából, tetőfedést Lindab cseréppel, teraszok,
csatornák, lefolyók készítését, javítását és bármilyen javítást. Tel. 0747871-270. (59388-I)
BEINDULT a kakasdi pálinkafőzde. A
szállítás ingyenes a város területén.
Szeretettel várunk mindenkit. Tel. 0753067-099. (59517)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST
0752-497-027. (594036)

vállalok. Tel.

LAKÁSFELÚJÍTÁST vállalok A-tól
Z-ig kedvező áron. Tel. 0753-376495. (59403)

A GYULAKUTAI FOGYASZTÁSI
SZÖVETKEZET értesíti tagjait, hogy
2017. március 28-án 12 órától tartja
a rendes és rendkívüli évi közgyűlését. A napirend a szövetkezet székhelyén van kifüggesztve. (1433)

MEGEMLÉKEZÉS
Az idő múlik, a fájdalom megmarad, de szívünk mélyén mindig
velünk vagy.
Szomorú szívvel emlékezünk
PAIZS ROZÁLIÁRA halálának 12.
évfordulóján. Emléke szívünkben
él. Családja. (59378)

„Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.”
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk március 6-án a marosvásárhelyi id. KRECSENSZKI
ERNŐRE halálának 9. évfordulóján. Nyugodjál békében! Emlékét
őrzi felesége, fia, leánya, menye
és két szerető unokája, Kriszta
és Tamara. (59381)

2.

Szomorú szívvel emlékezünk
március 6-ára, amikor 4 éve,
hogy eltávozott szerettei köréből
szeretett
édesapánk,
id.
SCHNEIDER JÓZSEF. Emlékét
őrzik fiai, Jocó és menye, Kinga,
Lacika és barátnője, Mónika. Emléke legyen áldott és nyugalma
csendes! (59529)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba. Az önéletrajzát bármely Timko-üzletbe beadhatja. (18605-I)

MAGYARORSZÁGI MUNKÁRA keresünk AWI; AWI-kombinált minősítéssel rendelkező HEGESZTŐKET, illetve IZOMETRIÁS CSŐSZERELŐ SZAKMUNKÁSOKAT. A fizetendő nettó bér: 1600
Ft/óra. Ezenfelül álljuk az utazás és a szállás költségeit. Érdeklődni lehet a 0754-276-159-es telefonszámon, illetve az nlehel.7@gmail.com e-mail-címen. (59381-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon
vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)

A PC HOUSE számítástechnika iránt érdeklődő FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866.
(59483)

ÉLELMISZERBOLTBA KERESKEDELMI ELADÓT keresünk. Várjuk az önéletrajzokat az
intershopsrl@gmail.com e-mail-címre vagy személyesen az 1848. út 41-43. szám alá. (sz.-I)

MINIMUM 3 éves tapasztalattal rendelkező KÖNYVELŐT/KÖNYVELŐNŐT alkalmazunk. Várjuk
az önéletrajzokat az orbana.westinvest@gmail.com e-mail-címre. (sz.-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könynyebb és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni
a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59508-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon. (59508-I)

Elmúlt 18 év. Emléked bennünk
él örökre.
Szomorúan emlékezünk HEGYI
JÓZSEFRE, a siklódi születésű
szabómesterre. Nyugodj békében, drága szerettünk! Emlékét
őrzi felesége, lánya, veje, unokái
és dédunokái. (59537)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel búcsúzunk a drága jó
édesanyától, nagymamától, testvértől, rokontól és jó szomszédtól, a mezőfelei származású
BURJÁN ÉVÁTÓL
(született Szatmári)
aki életének 78. évében rövid
szenvedés után elhunyt. Temetése a marosvásárhelyi református sírkertben lesz március 6-án,
hétfőn délután 1 órától. Bár
többé nem lehetsz közöttünk, a
szívünkben örökké élni fogsz.
Nyugodj békében, drága édesanyánk, Kicsimamánk! (1428-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették drága édesapánkat, a
marosvásárhelyi
id. SZAKÁCS JÁNOST
hogy 91 éves korában rövid
szenvedés után elhunyt. A temetési szertartás 2017. III. 6-án, hétfőn 14 órakor lesz a marosszentgyörgyi új temetőben.
Búcsúzik tőle fia, két lánya, veje,
menye, unokái, dédunokái. Nyugodj békében, drága Tátikánk!
(1429-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és velünk
együtt szerették, hogy
KATONA ROZÁLIA
(született Göcsi)
életének 68. évében, türelemmel
viselt, hosszú betegség után
2017. március 3-án csendesen
megpihent. Búcsúztatására március 6-án, hétfőn 13 órától kerül
sor a marosvásárhelyi meggyesfalvi temetőben, református szertartás szerint. Tovább élsz
szívünkben és emlékeinkben!
Szerető családja: fia, menye,
élettársa és gyermekei, unokái,
dédunokái, testvére és sógornője. (1430-I)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy szeretett
édesanyánk, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon, jó
szomszéd, ismerős,
FEJES KAROLINA
(a MOBEX volt dolgozója)
életének 81. évében, türelemmel
viselt, hosszú betegség után
2017. március 4-én visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
2017. március 6-án 13 órakor lesz
a marosszentgyörgyi római katolikus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Lelkünkben mindig őrizni fogjuk jóságának
és
szeretetének
emlékét.
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendült szívvel búcsúzunk
szeretett barátunktól, HALLER
JÓZSEFTŐL és SANYIKÁTÓL.
Gyászotokban veletek vagyunk!
Balázs Imréné (Lili), Réka és Áron
családjai. (1427-I)
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Székelyek a 40. Hungexpón

Székelyföld is jelen volt a március 3–5. között megrendezett legnagyobb magyarországi turisztikai
seregszemlén. Az Utazás 2017 kiállítás elnevezésű turisztikai rendezvényen Kovászna, Hargita és
Maros megye turisztikai egyesületei népszerűsítették a térség idegenforgalmi ajánlatait.
Az idén 40. alkalommal megszervezett eseménynek helyet adó
Hungexpo Budapesti Vásárközpontban a látogatók 23 ország 300
kiállítójának ajánlataiból válogathattak. Az országos képviselet mellett, amely a román turisztikai
minisztériumnak köszönhető, fontos, hogy Magyarország piacvezető
turisztikai kiállításán Székelyföldet
idén új arculattal, közös standdal
reklámozzuk – fogalmazott Jánó
Szabolcs, a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület igazgatója.
„A külföldi turista azért utazik
Székelyföldre, hogy olyan élményekben és programokban legyen
része, amelyeket otthon nincs lehetősége megtapasztalni. Éppen ezért
a magyarországi turisták főként a
háromszéki mofetták és gyógykezelési lehetőségek felől érdeklődnek,
elmondásuk
szerint
kirándulásuk során szívesen látogatnak el a háromszéki épített örökségekhez, kúriákhoz, kastélyokhoz.
Főként a falusi és egyben gyerekbarát szálláshelyeket részesítik
előnyben a szállodákkal és hotelekkel szemben, valamint nyitottak a
szervezett programok és kulturális
rendezvények iránt. A virtuális
szemüvegeken keresztül bemutattuk az érdeklődőknek Háromszék
hét csodáját, a kicsik pedig a kifestősök és a kirakósok révén megismerhették térségünk néhány
jellegzetességét” – tette hozzá az
igazgató.
A budapesti Hungexpón Hargita
megyét a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás képviselte, melynek alapító tagja Hargita Megye
Tanácsa. A társulás munkatársai a
megyét népszerűsítő brosúrákat és
katalógusokat állítottak ki, illetve
programcsomagokat és kedvezményeket kínáltak.
A mostani kiállításra ötnapos
húsvéti programcsomagot vittek,
amely a hagyományos foglalkozá-

sokat, mint például a tojásfestés, de
a kikapcsolódást, így a wellnesst is
magába foglalja. Erre a programcsomagra kedvezményt is ajánlottak, aki most megvásárolta,
10%-kal kevesebbet fizetett érte, ismertette a részleteket Mezey Zsolt,
a Hargita Közösségi Fejlesztési
Társulás igazgatója. Ezenkívül sóvidéki programcsomagot is ajánlottak, de jelen voltak a Bringaexpón
is, ahol a Gyilkos-tó fölötti via ferratát és a bicikliútvonalakat kínálták. Ezek népszerűsítése révén
remélik, hogy a nyár folyamán
minél több biciklis turista érkezik
Hargita megyébe, mondta Mezey
Zsolt.
„Mindig nagy az érdeklődés a
székelyföldi szálláslehetőségek,
programok, rendezvények iránt a
magyarországiak körében. Ezeknek
a kiállításoknak a célja a vendégéjszakák számának növelése, és ezáltal munkahelyek teremtése a
szülőföldön való megélhetés biztosítására. Évek óta rendszeresen
jelen vagyunk a szakmai kiállításokon, Hargita Megye Tanácsa is támogatja a szakmai találkozókon
való részvételt a helyi turizmus fejlesztése, a regionális turizmus fenntarthatósága érdekében” – tette
hozzá a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója.
Maros megye turisztikai stratégiájában kiemelt jelentőségű a megyébe látogató magyarországi
turisták számának a növelése,
éppen ezért tartja fontosnak a

Maros megyei önkormányzat elnöke, Péter Ferenc, hogy a megye
jelen legyen a budapesti Utazás kiállításon, amely Magyarország piacvezető turisztikai rendezvénye.
„Jelenleg is igen nagyszámú magyarországi turista érkezik Maros
megyébe, és többségük nemcsak a
mi látnivalóinkra kíváncsi, hanem
továbbutazik Hargita vagy Kovászna megyébe, hogy minél többet
lásson Székelyföldből. Ez is azt
mutatja, hogy a három megyének
érdemes közös turisztikai fejlesztésekben gondolkodnia, illetve egy
székelyföldi desztináció kidolgozásával erősíthetjük a közös brandet
és hatékonyabbá tehetjük a régió
látnivalóinak és turisztikai programjainak a népszerűsítését.
Ennek érdekében már történtek lépések, de folytatnunk kell az
együttműködést, mert bőven van
még teendő. Tekintettel arra, hogy
Maros megye területének csak egy
része tartozik a történelmi Székelyföldhöz, a megye látnivalóit
egy másik standon is népszerűsítjük, a romániai turisztikai minisztérium standjánál. A budapesti
vásárra főként Marosvásárhelyről,
Szovátáról és Segesvárról szóló
anyagokat hoztunk, illetve a fürdővárosi és vidéki kikapcsolódási lehetőségeket ismertettük, valamint a
természeti turizmust” – emelte ki a
budapesti Utazás 2017 nevű vásáron részt vevő Péter Ferenc, Maros
Megye
Tanácsának
elnöke.
(közlemény)

Egykori gyakornokai számára
szervezett Sógor Csaba képzési
napot, annak kapcsán, hogy idén
tízéves az általa minden évben
meghirdetett európai parlamenti
gyakornoki lehetőség. A március 4i, kolozsvári esemény tematikáját
ugyancsak egy kerek évforduló
adta: Románia európai uniós csatlakozásának tizedik éve.
Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő meghívására az
eseményen előadást tartott Polner
Gergely, az Európai Parlament volt
munkatársa, aki jelenleg egy ismert
brit bank európai kapcsolatokért felelős osztályának vezetője Londonban. A szakember interaktív
előadása kapcsán a jelenlévők jobban megismerhették a Brexittel
kapcsolatos brit álláspontot és az
Egyesült Királyság kilépése után
várható folyamatokat. Komlóssy

Józseftől, az Európa Tanács szakértőjétől – aki évtizedek óta lobbizik
nemzetközi szinten az erdélyi magyar kisebbség ügyéért – szintén
első kézből kaphattak hasznos információkat arról, hogy a nemkormányzati szervezeteknek (NGO)
milyen szerepe és hatása lehet a
diplomáciában. Ugyanakkor sor került egy olyan beszélgetésre is, ahol
Sógor Csaba egykori gyakornokai
– Molnár Zsolt volt RMDSZ-es
parlamenti képviselő, Illyés Gergő
politikai elemző, a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa, Virág István, az EP-képviselő
brüsszeli asszisztense és moderátorként Demeter Katalin, az Erdély
TV munkatársa – hazai és európai
szempontok alapján kisebbségvédelmi kérdésekről, Románia tízéves
uniós tagságáról értekeztek.
„E kettős jubileum alkalmából

úgy gondoltuk, itt az idő felfrissíteni az elmúlt évek alatt kialakult
kapcsolati hálót, és ezért szerveztünk egy olyan napot, ahol a kötetlen beszélgetések mellett szakmai
előadásokra is sor kerülhetett: közösen visszatekinthettünk az elmúlt
10 évre, gondolkodhattunk arról,
hogy hol tartunk az európai integrációban és milyen szerepünk lehet
ebben a nagy európai családban” –
mondta Sógor Csaba az esemény
kapcsán.
Az RMDSZ-es képviselőnek az
elmúlt 10 évben 120 erdélyi magyar fiatal gyakornoka volt a
brüsszeli és strasbourgi irodáiban.
Mint mondta, nem egyszerű feladat
ezeket a kialakult kapcsolatokat
éveken át ébren tartani, de meg kell
próbálni, hiszen nagyon fontos időről időre találkozni, együtt gondolkodni, közösen vitatni meg
közösségünk ügyeit. „Arra törekszünk, hogy ezeket az erdélyi fiatalokat, akiknek hasonló az
érdeklődési körük, akik szívesen
foglalkoznak közéleti témákkal és
mindnyájukban közös az a tapasztalat, hogy gyakornokok voltak az
Európai Parlamentben, megpróbáljuk nem csupán a mi irodánkkal
kapcsolatban tartani, hanem egymáshoz is közelebb hozni. Az erdélyi magyar közösség jövője
szempontjából létfontosságú kérdés, hogy élő kapcsolati háló és
együttműködés legyen a fiataljaink
között” – fogalmazott Sógor Csaba.
(közlemény)
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