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A vértanúk áldozata kötelez

Incidensek nélkül ért véget a székely szabadság napi rendezvény

A közösségi kártya
használói
döntenek

A Közösségi Alapítvány egyik kiemelt
célja a marosvásárhelyi és Maros megyei civil szféra fejlesztése. Ezt a célt
szolgálja az Ön dönt! pályázat és
kampány is.

____________2.
Erdélyi turnéra
indul a budapesti
Nemzeti Színház

Erdélyi turnéra indul a budapesti
Nemzeti Színház társulata! Ez év márciusának második felében, az író 120.
születésnapjára emlékezvén Tamási
Áron Vitéz lélek című darabjával látogatja meg a székelyföldi teátrumokat a
legrangosabb magyarországi színházi
intézmény.

____________5.
Átadásra várva

Befejezték a nagyállomás felújítási
munkálatait, az ünnepélyes átadást
már csak az áramszolgáltatóval kötött
szerződés, az engedélyek aláírása
késlelteti. A tervek szerint legkésőbb
áprilisban a felújított épületben válthatnak jegyet, tájékozódhatnak, várakozhatnak az utasok.

Soha nem tapasztalt rendőri és csendőri felügyelet mellett –
a szűnni nem akaró eső ellenére – több ezren gyűltek össze
pénteken a marosvásárhelyi Postaréten a székely szabadság
napja alkalmából szervezett megemlékezésen. A Székely
vértanúk emlékművénél tartott megemlékezést és koszorúzást követően a tömeg Autonómiát!, Magyar iskolát! jelszavakat skandálva, Kossuth-nótákat énekelve vonult
Marosvásárhely főterére, ahol a prefektúra képviselője átvette és iktatta a demonstráció petícióját. A tömeg a székely
himnusz eléneklése után feloszlott.

Fotó: Nagy Tibor

Mózes Edith

A marosvásárhelyi Vártemplom, illetve a csíksomlyói kegytemplom
harangszavával kezdődött a postaréti rendezvény, amelyre Ötvös József
református lelkész mondott áldást. Műsorvezető Kilyén László színész
volt, aki felolvasta Szili Katalinnak, a magyar Országgyűlés volt elnökének üzenetét.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Gorobsovval
a kiesés ellen

Jelentős mértékben erősített a Marosvásárhelyi ASA labdarúgó-csapata az
alsóházi rájátszás előtt, a kiesés elkerülése reményében. Visszatért a csapathoz az a Nicolas Gorobsov, aki a
közönség egyik kedvence volt a csapat legjobb periódusában, megbízhatósága, szolid játéka és nem
utolsósorban góljai miatt.

____________7.

Beiratkozás
iskolahálózat hiányában

Bodolai Gyöngyi

Nincs meg az iskolahálózat elfogadott terve Marosvásárhelyen,
ennek ellenére a hat évet szeptemberig betöltő gyermekeket csütörtökig
be lehet íratni valamennyi állami és magániskola előkészítő osztályaiba. A tanintézményekről, amelyeket nem tudni, ki hagyott jóvá, táblázat látható a tanfelügyelőség honlapján, amelyen azt is feltüntetik,
hogy hány gyermekre alapoznak. Ahol több jelentkezőre számítottak,
az iskola körzetét alkotó utcák nevét is felsorolták.
Egyetlen iskola nevét hagyta ki a tanfelügyelőség a sorból, a Római
Katolikus Teológiai Líceumét. Holott az iskola megszüntetésére, a szülők és gyermekek meghurcolására, a pedagógusok helyzetének ellehetetlenítésére tett kísérletek ellenére 22 család szeretné a szóban forgó
tanintézménybe íratni a gyermekét. Vallási meggyőződésből vagy egyszerűen azért, mert tudja, hogy gyermekbarát környezetben színvonalas munka folyik a szóban forgó iskola cikluskezdő osztályában is.
A szülői igény ellenére, a tanfelügyelőség vezetőtanácsa megtiltotta
az iskolának, hogy beírják a diákokat a cikluskezdő osztályokba. Az
átirat a korrupcióellenes ügyészség által folytatott kivizsgálásra hivatkozik. Nem kell ahhoz jogásznak lenni, hogy megállapítsuk: törvénysértő rendeletről van szó. Végleges és visszavonhatatlan bírói
ítélet hiányában, amely kimondja, hogy be kell zárni a Római Katolikus Teológiai Líceumot, az ártatlanság vélelmét figyelembe kell venni.
Erre hivatkozva nyújtott be előzetes panaszt az iskola és a szülők
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 40 perckor,
lenyugszik
18 óra 24 perckor.
Az év 72. napja,
hátravan 293 nap.

Ma KRISZTIÁN
és AJTONY,
holnap MATILD napja.
IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 130C

min. 10C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

28, 4, 10, 16, 23 + 17
31, 21, 2, 8, 35, 14
20, 39, 3, 5, 49, 41

NOROC PLUS: 596029

SUPER NOROC: 794577

Megyei hírek

NOROC: 0578941

Online előjegyezés
Marosvásárhelyen is

Március 13-ától a megyeszékhelyen is lehetőség nyílik a
gépkocsibejegyzést igénylők számára az online előjegyzésre. 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.

Megemlékezés a Petőfi-szobornál

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete ünnepi megemlékezést szervez március 15-én 14
órai kezdettel a Petőfi-szobornál az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc évfordulója tiszteletére. Ünnepi beszédet mond Ferencz Katalin, a Sapientia EMTE HÖK-elnöke,
dr. Flender Gyöngyi konzul, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa, valamint a történelmi egyházak részéről
Ötvös József református lelkipásztor. Az ünnepi műsorban
fellépnek a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Református
Kollégium, Művészeti Líceum, Római Katolikus Líceum diákjai. Az ünnepség koszorúzással zárul.

Március 15-i ünnepség a Postaréten

Az 1848–49-es szabadságharc és forradalom emlékére
szervezett ünnepség március 15-én, szerdán 16 órakor a
Postaréten, a Székely vértanúk emlékművénél kezdődik.
A kulturális műsor és ünnepi beszédek után koszorúzásra
kerül sor. 18 órakor a Könyv és gyertya ünnepi gálával
folytatódik a rendezvénysorozat a Kultúrpalota nagytermében. Ez alkalommal átadják a Könyv és gyertya díjat, fellép
a Tiberius Quartet és Ritziu Ilka Krisztina színművésznő.
A gálát a neves magyarországi előadó, Herczku Ágnes és
a Banda koncertje zárja. A belépés díjtalan.

Versünnep – elődöntő

Március 16-án, csütörtökön 17 órakor kerül sor a Versünnep elődöntőjére a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében. A belépés díjtalan.

Citerás hétvége

A Fagyöngy citerazenekar március 24–26. között citerás
hétvégét szervez Bíró Lászlóval, az erdőcsinádi citeratábor oktatójával. A továbbképzésre a marosvásárhelyi Traian Săvulescu Mezőgazdasági Líceumban kerül sor. Az
oktatás a következő program szerint zajlik: március 24-én
16-20 óra, 25-én 9-13 óra és 16-20 óra, 26-án 9-13 óra
között. Kezdőket nem fogadhatnak, számukra az erdőcsinádi citeraoktató táborban lesz lehetőség a tanulásra július
24-30. között. Jelentkezni a fildiko62@yahoo.com e-mailcímen lehet.

Ütközések – vendégelőadás
a Maros Művészegyüttesnél

A Nagyvárad Táncegyüttes Ütközések című előadásával
vendégszerepel Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében március 13-án, hétfőn 19
órakor. Dramaturg: Szalay Tamás, Bánffy Miklós- és Lyradíjas koreográfus, a Magyar Táncművészetek Szövetségének ügyvezető titkára.

Élj jól és egészségesen!

Március 13-án, hétfőn 19 órai kezdettel a Kövesdombon,
a Maros Művészegyüttes melléktánctermében Portik Herbert Zoltán hetednapi adventista lelkész Élj Erdélyben jól
és egészségesen! (3. rész) címmel tart gyakorlati keresztényi életre irányuló szemináriumot. A belépés ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak – áll a Tamási Károly
által aláírt meghívóban.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Pályázati lehetőség civil szervezetek számára

A közösségi kártya használói döntenek

A Marosszéki Közösségi Alapítvány pályázatot hirdet
marosvásárhelyi civil szervezetek és kezdeményezési csoportok számára a tevékenységeikhez szükséges eszközök
beszerzésére és PR-anyagok elkészítésére. Benyújtási határidő: 2017. március 26., éjfél.
A Közösségi Alapítvány egyik kiemelt célja a marosvásárhelyi és Maros megyei civil szféra fejlesztése. Ezt a célt
szolgálja az Ön dönt! pályázat és kampány is. E kampány
keretében a civil szervezetek és az egyéni kezdeményezők
számára lehetőséget kínálnak arra, hogy olyan eszközöket
szerezhessenek be és PR-anyagokat készítsenek, melyek
révén a Marosvásárhelyért, Maros megyéért folytatott tevékenységük, programjuk hatékonyabbá, eredményesebbé
és láthatóbbá válik.
A civil szervezetek és az egyéni kezdeményezők számára is ez egy megmutatkozási lehetőség, mely keretében
nyilvánossá tehetik, hogy milyen tevékenységek révén állnak a város és a térség szolgálatába. E pályáztatás eredményét a helyi közösség, pontosabban a közösségi kártya
használói döntik el, azok a személyek, akik a Petry, Merkúr, Harmopan üzletláncokkal együttműködésben minden
vásárlásuk alkalmával a vásárolt összeg 1%-át a Közösségi
Alapítványhoz irányítják. Ezekből az összegekből gyűl
össze a pályázati program alapja, ezért a döntés is a közreműködők kezében van. Olyan civil szervezetek (egyesület
vagy alapítvány) és kezdeményezési csoportok pályázhat-

nak, amelyek Marosvásárhelyen vannak bejegyezve vagy
marosvásárhelyi fiókkal rendelkeznek és a városban fejtik
ki tevékenységüket. Minden Ön dönt! kampány keretében
egy nyertes pályázatot választanak ki. Amennyiben a pályázók által igényelt összegek értéke kisebb, mint a meghirdetett pályázati keret, lehetőség van több nyertes
kiválasztására.
A kétfordulós pályázathoz a szervezetek benyújtják a pályázati dokumentációt, melyet a Közösségi Alapítvány
képviselői formailag és tartalmilag ellenőriznek. A második fordulóban a közösségi kártya használói megszavazzák, hogy melyik szervezetnek ítélik oda a támogatást. Ez
alatt az idő alatt a Közösségi Alapítvány önkéntesei népszerűsítik a szavazást a közösségi kártya partnerüzleteiben,
illetve a szervezetek is népszerűsíthetik a projektjeiket a
potenciális szavazók körében. A pályázati alap: 5000 lej, a
maximális támogatás: 2.500 lej (min. 1000 lej)
A pályázónak legalább 10%-os önrészt kell biztosítania.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 26án 24 óra. A pályázatok formai és tartalmi ellenőrzése:
március 27–április 2., Ön dönt! kampány: április 3–23.
Szavazatszámlálás: április 27-én. A pályázat megvalósításának időtartama három hónap: május 1 – július 31. Bővebb felvilágosítással Gál Sándor ügyvezető igazgató
szolgál
az
alábbi
elérhetőségeken:
e-mail:
galsandor@fcmures.org. Telefon: 0747-865-096. (pálosy)

Sikeres volt az első Dinamit, várható a folytatás

Meséltek, inspiráltak, vicceltek,
de mindent komolyan gondoltak

Egyaránt hasznos nap volt pályaválasztás előtt álló, a vállalkozásban gondolkodó vagy
projekteket tervező, abban dolgozó fiatalok számára az első
Dinamit konferencia. A meghívottak rövid, tömör, változatos
előadásai elvarázsolták a közönséget, történeteik, tapasztalataik és ötleteik igazi útravalóul
szolgálnak.

A tíz előadó több nézőpontot képviselt a sikeres karrier, sikeres élet titkainak
meghatározásában.
A
spontaneitás, a jól kidolgozott terv követése, a jó ötlet, az egyetemi diploma,
a gyakorlati tapasztalat, a család támogatása külön-külön és együtt is meg-

határozóak, de ami a leginkább egybecsengő vélemény volt a fellépők körében, hogy azt a bizonyos jó ötletet
szeretni kell, mert csak így lehet a saját
magunk által megálmodott és kitűzött
célt élővé tenni.
„A nap végére elmondhatjuk, hogy
sikeres rendezvényt zártunk. Az előadók és résztvevők visszajelzései is
teljes mértékben pozitívak. Az előadások és produkciók jó hangulatban teltek és nagyon sok jó példával
térhetünk haza. Többen kérdezték,
hogy jövőre lesz-e Dinamit? Annyi
biztos, hogy a mai nap feltöltött minket, és már most gondolkozunk a jövő
évi előadókon. A Tér természetesen továbbra is nyitott! A mai Dinamit meg-

Rendőrségi hírek

Lopásért őrizetben
Március 8-án Szászrégenben a helyi rendőrség munkatársai a marosvásárhelyi mobil csendőregység bevetésével
házkutatást tartottak egy lopással gyanúsított férfi lakásán.
A vád szerint március 3–6. között a negyvenéves férfi behatolt egy műanyagfeldolgozó műhelybe, ahonnan 15.000
lej értékben tulajdonított el javakat, többek között elektromos huzalokat, sarokcsiszolót, csavarozógépet, ragasztópisztolyt, különféle csavarozó kulcsokat stb. A házkutatás
nyomán a lopással gyanúsított férfit 24 órára őrizetbe vették, az ügyészség pedig a bíróságtól kérte az előzetes letartóztatás elrendelését.
Betörésért előzetesben
Március 7-én a megyeszékhelyi rendőr-felügyelőség
bűnügyi osztályának munkatársai a rendkívüli bevetések

RENDEZVÉNYEK

Both Gyula fotókiállítása

A marosvásárhelyi Marx József Fotóklub szervezésében nyílik meg Both Gyula Fotók a feledés határáról
című egyéni fotókiállítása március 17-én, pénteken 18
órakor a marosvásárhelyi vár Szűcsök bástyájában.

erősített bennünket, akik részt vettünk
abban, hogy érdemes álmodni, de még
inkább merni az álmainkat megvalósítani, itthon, a szülőföldünkön, mert érdemes itt élni és dolgozni, mindig
valamilyen céllal és feladattal” – nyilatkozta a főszervező, a Magyar Ifjúsági Tanács elnöke, Fancsali Barna.
A rendezvény napján 200 résztvevő
fordult meg a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A szervezők köszönettel
tartoznak Németh Zsoltnak, a magyar
Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnökének, hogy elvállalta a rendezvény
fővédnökségét, valamint a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a Magyar
Ifjúsági Tanács tevékenységének támogatásáért. (közlemény)

osztályával közösen házkutatást tartottak egy férfi lakásán,
akit lopással gyanúsítottak.
A vizsgálódások eredményeként kiderült, hogy a február
15-éről 16-ára virradó éjszaka két marosvásárhelyi férfi
egy kereskedelmi egységből anyagi javakat tulajdonított
el. Az ellopott tárgyak között kiskazán, hőszabályozó, propilén-hegesztő készülék, ütvefúró és egyéb javak voltak,
az okozott anyagi kár hozzávetőleg 6.850 lej. A 31 és 33
éves férfiakat előzetesbe helyezték, ugyanakkor egy másik
ügyben – gépjárműből való lopás – is vizsgálatot indítottak
ellenük. Március 8-án a Marosvásárhelyi Bíróság Melletti
Ügyészség kérte a gyanúsítottak előzetes letartóztatásba
helyezését, amit jóváhagyott a bíróság, így mindkét gyanúsítottat harmincnapos előzetesbe helyezték. A kivizsgálást minősített lopás bűntettének gyanújával folytatják.
(pálosy)

Vastag Csaba Marosvásárhelyen

Március 13-án, ma 18 órakor Fayde, Andra és Vastag
Csaba, az X-faktor magyarországi tehetségkutató verseny győztese koncertezik a marosvásárhelyi sportcsarnokban. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
szervezte koncertre a belépés a helyek függvényében
ingyenes.
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Alkotmánybíróság: az ügyészség visszaélt hatalmával

A korrupcióellenes ügyészség
visszaélt hatalmával és túllépte
alkotmányos hatáskörét, amikor
vizsgálatot indított a büntető törvénykönyvet és perrendtartást
módosító január végi sürgősségi
kormányrendelet ügyében – állapította meg az alkotmánybíróság
egy pénteken közzétett indoklásában.

Az alkotmánybíróság február 27-én
állapította meg, hogy az ügyészség túllépte hatáskörét, de csak most hozta
nyilvánosságra a döntés részletes indoklását. A kormány január végén fogadott
el sürgősségi kormányrendeletet, amely
a hivatali visszaélésre, a hanyag kezelésre, az érdekellentétre és a bűnpártolásra vonatkozó cikkelyeknél enyhített
volna a Btk. szigorán. A kormány lépése

példátlan utcai tüntetéseket idézett elő,
aminek hatására a kabinet meghátrált és
hatályon kívül helyezte a rendeletet. A
korrupcióellenes ügyészség egy feljelentés alapján vizsgálatot indított ismeretlen
személy ellen, és több kormánytagot kihallgatott.
Călin Popescu Tăriceanu, a kormánykoalícióban részt vevő liberális ALDE
elnöke, szenátusi házelnök emelt óvást
az alkotmánybíróságon arra hivatkozva,
hogy a hatalmi ágak szétválasztásának
elvét sérti, hogy az igazságszolgáltatás
beavatkozott a törvényalkotás folyamatába.
Az alkotmánybíróság február végén
Tăriceanunak adott igazat. A most közzétett indoklás kimondja, hogy a sürgősségi kormányrendeletek időszerűségének megítélése kizárólag a törvény-

alkotó hatáskörébe tartozik, és az ilyen
rendeleteket csak a parlament bírálhatja
felül. Az indoklás szerint a rendelet elfogadása nem eshet a büntetőjog hatálya
alá, a bűnvádi eljárás elindításával pedig
az ügyész megsértette a hatalmi ágak
szétválasztásának elvét. A kilenc alkotmánybíró közül nyolc egyetértett ezzel
az állásponttal, egyedül a legfelsőbb bíróság volt elnöke, Livia Stanciu fogalmazott meg különvéleményt.
A korrupcióellenes ügyészség már
február végén átadta az ügyet a legfőbb
ügyészségnek, miután megállapította,
hogy a korrupció bűncselekménye nem
áll fenn, és azt javasolta, hogy bűnpártolás, iratok megsemmisítése, csalás és
szándékos félretájékoztatás gyanújával
folytatódjon a vizsgálat. (MTI)

hogy készüljenek a cikkely aktiválásának bejelentésére.
A lap egyik brit kormányforrása közölte: az ő reményei szerint Theresa
May már kedden, „de a hét végéig mindenképpen” bejelentheti a kilépési folyamat hivatalos elindítását. A Financial
Times forrásai szerint ebben az esetben
április 6-án Brüsszelben újabb EUcsúcstalálkozó lenne, amelyen az 50.
cikkely aktiválásáról szóló brit értesítésre adnának az unió részéről hivatalos
választ.
A brit kormánynak a parlament részéről még nincs felhatalmazása a kilépési
folyamat elindításának hivatalos bejelentésére. A felhatalmazásról szóló törvénytervezetet az elmúlt hetekben a
londoni törvényhozás alsóháza és felső
kamarája, a Lordok Háza is megtárgyalta, és a felsőház módosításokat fűzött a tervezethez. Ezek egyike arra
szólítja fel a brit kormányt, hogy vállaljon akár egyoldalúan garanciákat a már
Nagy-Britanniában élő külföldi EU-ál-

lampolgárok jogainak érvényesülésére a
brit EU-tagság megszűnése utáni időszakra is. London azonban ezt csak viszonossági alapon hajlandó megtenni,
vagyis elvárja, hogy a többi EU-tagállam is hasonló garanciákat vállaljon az
ott élő britek jogosultságainak megvédésére.
Az alsóház ma tárgyalja ismét a felhatalmazásról szóló tervezetet, és ha érvényteleníti a Lordok Háza által
elfogadott módosításokat, a törvénytervezet újból a felső kamara elé kerül. Általános várakozások szerint azonban a
Lordok Háza ebben az esetben már módosítások nélkül átengedné az indítványt, és a parlamenti folyamat hétfőn
lezárulhat. Theresa May a szokásos
hétfő helyett a tervek szerint kedden ismerteti az alsóház képviselőivel az EUcsúcson történteket, és a Financial Times
szerint ez „olyan találgatásokra adhat
okot”, hogy a kormányfő a felszólalást
felhasználhatja az 50. cikkely aktiválásának bejelentésére is.. (MTI)

leereszkedő vasfüggönyre figyelmeztetett. A közönség soraiban ott volt Truman elnök is, aki maga is tisztában volt
a várható politikai fejleményekkel. Amikor 1947 elején a Görögországban dúló
polgárháborúban az antikommunista
erőket támogató Nagy-Britannia bejelentette: erőforrásai elfogytak, a görög
kormányfő és külügyminiszter Washingtontól kért segítséget. Truman gyors
döntést hozott, amelyet március 12-én
ismertetett a kongresszus két házával. A
demokrata elnök ezt megelőzően találkozott a republikánus többségű két ház
vezetőivel, és „halálra ijesztette” őket.
Így fogalmazott: a térségben egy kommunista állam olyan lesz, mint egy rohadt alma, amely egy egész hordónyit
képes megfertőzni. Görögországot és
Törökországot pedig olyan dominókhoz
hasonlította, amelyek ha eldőlnek, az
amerikai pozíciók végletesen meggyengülnek a térségben.
Az elnök tizennyolc perces beszédében 400 millió dolláros segély odaítélését kérte a Görögországban fenyegető
totalitárius fordulat megakadályozására,
a kommunista törekvések feltartóztatására. Mint mondta: „a szabad nemzetek
megsegítése nem jelent többet, mint
annak nyílt elismerését, hogy a totalitárius rendszereknek a szabad népekre
közvetlen vagy közvetett agresszióval
való rákényszerítése aláássa a nemzetközi békét és ennél fogva az Egyesült
Államok biztonságának alapjait. Úgy
gondolom, hogy az Egyesült Államok
politikájának támogatnia kell azokat a
szabad embereket, akik ellenállnak a
fegyveres kisebbségek vagy a külső erők
alávetési kísérleteinek.” A kongresszus
megszavazta az elnök által kért összeget,
amelyből Görögország 350, Törökország 50 millió dollárt kapott.
A Truman-doktrína legfőbb politikai
célja a feltartóztatás (containment) volt,
de gazdasági és biztonságpolitikai elemei is voltak. A washingtoni vezetés

tisztában volt azzal, hogy az európai újjáépítés segítheti a következő háború elkerülését, és azzal is, hogy ha ez
amerikai segítséggel valósul meg, abból
az amerikai gazdaság busás hasznot húzhat. Néhány hónappal később, 1947 júniusában
George
C.
Marshall
külügyminiszter átfogó segélyprogramot
hirdetett meg minden háború sújtotta európai ország számára, amennyiben az
kész együttműködni az Egyesült Államokkal. A Marshall-terv keretében
mintegy 14 milliárd dollárnyi segélyt
osztottak szét, és létrejött az Európai
Gazdasági Együttműködési Szervezet
(OEEC, 1960-tól OECD).
A Truman-doktrína biztonságpolitikai
elemét az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a NATO 1949-es létrehozása jelentette. Ahhoz azonban, hogy az
ötletgazda Egyesült Államok is tagja lehessen a szervezetnek, alkotmánymódosítást kellett végrehajtani, a NATO első
bővítési hullámában a geostratégiai, geopolitikai jelentőségű Görögországot és
Törökországot is felvették a szervezetbe.
Truman elnök 1950-ben egy szigorúan titkos politikai tervet is aláírt: az
NSC-68 „című” dokumentum új külpolitikai irányvonalról határozott, amely
szerint a passzív feltartóztatást aktív feltartóztatási politika váltja fel. Az éles
hangnemben íródott dokumentum
egyértelműen kimondta: a kommunisták
világuralomra törnek, amit minden eszközzel meg kell akadályozni.
Az ötvenes évek elejére már teljes
erővel dúlt a hidegháború, a két tömb
élén álló nagyhatalmak csak formális találkozók alkalmával néztek farkasszemet egymással, a konfliktusokat pedig a
hierarchiában alacsonyabb pozíciót elfoglaló államok hadszínterein vívták
meg egymással. A Truman-doktrína lényegében a nyolcvanas évekig meghatározta az amerikai külpolitikát, csak a
kétpólusú világ felbomlásával vesztette
végleg érvényét. (MTI)

A héten elkezdődhet a Brexit

Az Európai Unió illetékesei arra
készülnek, hogy Theresa May brit
miniszterelnök a héten, akár már
kedden bejelentheti a Lisszaboni
Szerződés 50. cikkelyének aktiválását – írta brit kormányforrásokat idézve a szombati Financial
Times.

Az 50. cikkely szabályozza – és aktiválásának bejelentése hivatalosan el is
indítja – Nagy-Britannia távozási folyamatát az EU-ból, kétévi tárgyalási időtávlatot engedélyezve a kilépési
feltételekről.
A brit kormány által felvázolt hivatalos menetrend – amelyet a Downing
Street a londoni üzleti napilap szombati
cikkére reagálva meg is erősített – az,
hogy London március végéig jelenti be
a kilépési folyamat elindítását az 50. cikkely aktiválásával.
A Financial Times név nélkül idézett
bennfentes forrásai szerint azonban a hét
végi brüsszeli EU-csúcson a többi 27
tagállam vezetőinek „azt mondták”,

A Truman-doktrínát 70 éve hirdették meg

Hetven éve, 1947. március 12-én
mondta el Harry S. Truman amerikai elnök a Kongresszus két házának együttes ülésén azt a
beszédét, amelyben a kommunista terjeszkedés veszélye miatt
meghirdette a „feltartóztatás” politikáját. A nem sokkal később
már Truman-doktrínaként emlegetett elvrendszer nyilvánvalóvá
tette: a második világháború alatt
létrejött antifasiszta koalíció végleg szétesett, és beköszöntött a
kétpólusú világ korszaka.

A második világháborút követően
alapjában rendeződtek át a nemzetközi
erőviszonyok. Nagy-Britannia és Franciaország ugyan győztesnek mondhatta
magát, de középhatalommá süllyedt, a
világ hatalmi központja Washingtonba
és Moszkvába került. Az Egyesült Államok gazdaságilag és politikai súlyát tekintve is rendkívül megerősödve fejezte
be a háborút: évente 15 százalékos volt
a gazdasági növekedés, és a romokban
heverő Európának nyújtott háborús kölcsönök révén az itteni aranytartalékok átcsordogáltak a tengerentúlra. A másik
nagy győztes a Szovjetunió volt, amelynek a háború végén, a jaltai konferencián
az angolszász szövetségesek lényegében
átengedték Kelet- és Közép-Európát. A
két új szuperhatalomnak nem voltak szoros gazdasági kapcsolatai, politikai rendszerük és nyelvezetük is teljesen eltérő
volt, így nem csoda, hogy kölcsönös bizalmatlanság jellemezte őket. Sztálin az
amerikai atommonopólium miatt aggódott, a nyugatiak pedig azért, mert a
szovjet támogatást élvező kommunista
pártok nemcsak Kelet-Európában,
hanem Görögországban, Olaszországban
és Franciaországban is megerősödtek.
A hidegháború kezdetét hagyományosan a volt brit miniszterelnök, Sir Winston Churchill 1946. március 5-i fultoni
beszédétől szokás számítani, amelyben
Európa megosztottságára, a kontinensre

Ország – világ
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Turcan nem indul a PNL elnöki
tisztségéért

Nem jelölteti magát a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
elnöki tisztségébe – erősítette meg szombaton Raluca Turcan, a formáció ügyvivő elnöke. Botoşani-i
sajtótájékoztatóján Turcan elmondta, Ludovic Orban
és Cătălin Predoiu pályáznak a PNL-elnöki funkcióra,
és rajtuk kívül még mások is lehetnek. „Jelenleg két
jelöltünk van – Cătălin Predoiu és Ludovic Orban.
Erős, ismert jelöltek, nagy bizalmat élveznek a PNL
részéről. És nagyon valószínű, hogy újabb jelöltek is
lesznek” – mondta az ügyvivő elnök. (Agerpres)

A Velencei Bizottságnak számolt
be az igazságügyi miniszter

A Velencei Bizottság 110. plenáris ülésén ismertette
a 13-as és 14-es sürgősségi kormányrendeleteket, a
civil társadalom fellépését és a tüntetéssorozatot bemutató jelentést – számolt be Tudorel Toader igazságügyi miniszter szombaton. Toader a Digi 24
televíziócsatorna műsorában elmondta, a Velencei
Bizottság rendes tagjaként azt a feladatot kapta,
hogy ismertesse a plénum előtt a törvénykezés és alkotmányosság terén történt közelmúltbeli romániai
eseményeket. Felvázolta a 13-as rendeletet az azt
elutasító törvénnyel, majd a 14-es rendeletet az azt
elfogadó törvénnyel, a civil szféra hozzáállását, a tüntetéseket, amelyeket a 13-as rendelet váltott ki, valamint az Alkotmánybíróság döntését, illetve azokat
a társadalmi következményeket, amelyek mindezekből származtak – mondta a tárcavezető. A miniszter
hozzátette, szükség volt erre a beszámolóra annak
érdekében, hogy az Európai Bizottság, az Európa Tanács és a Velencei Bizottság tisztán lásson a kérdésben. (Agerpres)

Nem ért egyet az elemisták
felmérőivel a tanügyminiszter

Nem ért egyet azzal, hogy ismeretfelmérő dolgozatokat írassanak az elemistákkal – jelentette ki a tanügyminiszter. Pavel Năstase az Europa FM rádiónak
adott interjúban azt mondta, ötödik osztályig nem
lenne szabad kiértékeléseknek alávetni a gyerekeket.
„Az ő gondolkodási képességeik még a fejlődés stádiumában vannak. Biológiai szempontból az agy
ebben a korban még fejlődésben van, csak ezután
tud megfelelni a kiértékelésnek, teszteknek. Azt is
mondhatnám, hogy meg kell hosszabbítanunk az otthoni hét évet az elemi osztályok éveivel, és ezalatt a
gondolkodásukat kell megalapoznunk” – mondta az
oktatási tárca vezetője. (Agerpres)

Közel kétszáz ittas vagy kábítószeres járművezető bukott le

A román rendőrfelügyelőség március 9-e és 11-e között 189, alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt vezető sofőrt állított meg egy országos
akció során. A rendőrök 13.189 bírságot róttak ki,
12.813-at közlekedési kihágások miatt. 1.038 személynek függesztették fel az autóvezetői jogosítványát, 322 bűncselekményt állapítottak meg, ezek
közül 187 esetben ittasan, két esetben pedig kábítószer hatása alatt vezettek a megállított sofőrök. A
rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az autóvezető
véréből kimutatott 0,8 g/l-es vagy annál nagyobb alkoholszint fölött egytől öt évig terjedő szabadságvesztés a törvény által kiszabott büntetés. (Agerpres)

Beiratkozás
iskolahálózat hiányában
(Folytatás az 1. oldalról)

nevében Kincses Előd ügyvéd a tanfelügyelőséghez és
a prefektushoz, akitől azt kéri, hogy szüntesse meg a hivatali hatalommal való visszaélést a megyei oktatásügy
vezetősége részéről. Amihez hozzátehetjük a törvények
egyedi értelmezését is, hiszen addig, amíg nincsen érvényes tanácsi határozat arról, hogy hány iskola indulhat megyeközpontunkban, a beiratkozási procedúra alig
tekinthető érvényesnek. Ha valamelyik iskolát nem szavaznák meg a tanácsosok, akkor hogyan számolna el a
becsapott szülőkkel és gyermekekkel a tanfelügyelőség
vezetősége? És mi történik abban az esetben, ha a Korrupcióellenes Ügyészségről mégis kiderül, hogy az iskolaidőben indított nyomozás során súlyos
visszaéléseket követett el a katolikus iskolába járó gyermekek szüleivel, a diákokkal és a pedagógusokkal szemben? Ha törvénytisztelő, demokratikus országban
élnénk, akkor nem lenne meglepő ez az eredmény a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsához több forrásból intézett beadványra adott válaszként sem. A téren az
Alkotmánybíróság már megtette az első lépést, és hatáskörének a túllépése miatt elmarasztalta a DNA-t az
inkriminált 13-as kormányrendelet ügyében indított kivizsgálás miatt. Ezúttal Románia legfelsőbb igazságügyi testülete bizonyíthatja, hogy kettős mércével méri-e
a jogot, s hogy valóban helyzetének a magaslatán áll!
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A vértanúk áldozata kötelez
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(Folytatás az 1. oldalról)
Autonómiát Székelyföldnek!
A Székely Nemzeti Tanács nevében szóló Szűcs Péter beszédében
kiemelte: „Eljött az ideje, hogy
megteremtsük az önrendelkezés intézményes kereteit. Ezért emlékezünk elmúlt korok hőseire, akik
nem voltak restek a szabadságért
cselekedni, ezért hajtunk fejet a
mártírok előtt itt, a marosvásárhelyi
vértanúk emlékművénél is, ezért
vonulunk autonómiát követelve a
kormányhivatal épülete elé, ezért
tüntetjük ki megbecsülésünkkel
azokat, akik támogatnak ebben a teremtési folyamatban”. Kijelentette,
közösségi akarattal hegyeket lehet
megmozgatni, és „mi ezeknek a hegyeknek a megmozgatására gyűltünk össze”, mert „csak így
lehetünk méltók eleinkhez”.

Az EMNT elnöke szerint „miként a székely mártírok idejében,
úgy manapság is az árulás, az önfeladás és hatalombarát opportunizmus árnyékában és közegében kell
folytatni a küzdelmet az erdélyi magyarság szabadságáért, szülőfölártó
szándékú
dünk
területi-közigazgatási átrendezése
ellen, Székelyföld területi autonómiája és a közösségi önrendelkezés
kivívása érdekében”.
Az EMNT elnöke hangsúlyozta :
„Az utóbbi években megszenvedett
általános magyar- és székelyellenesség megannyi durva megnyilvánulása és jogsérelme közepette
legutóbb a marosvásárhelyi római
katolikus líceum felszámolásának a
botrányos esete szakadt reánk. A
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó református kollégium, valamint az

Wouter Patho, az Európai Szabad Szövetség (EFA) alelnöke

Az őshonos közösség jogai
Szabolcs Attila, Budafok polgármestere, a magyar parlament nemzeti összetartozás bizottságának
alelnöke rámutatott, hogy az őshonos közösségeknek joguk van rendelkezni a szülőföldjük és kulturális
örökségük kínálta erőforrásokkal.
Azok a nyelvi, nemzeti közösségek,
amelyek nem rendelkezhetnek szülőföldjük erőforrásaival, elsorvadnak vagy beolvadnak.
„A mellettünk álló katalánok,
baszkok, flamandok, dél-tiroli osztrákok pontosan tudják, hogy az államon belüli önrendelkezés nélkül
beolvadnak vagy elsorvadnak. Példát mutatnak, és segítő kezet nyújtanak.
Üzenik
Bukarestnek,
Európának, a nagyvilágnak, hogy
az erdélyi magyarok, a székelyek
nincsenek egyedül. Tanuljuk meg
tőlük az autonómia mesterségét,
járjuk azt az utat, amelyen jártak” –
mondta Budafok polgármestere.
„Haj, ne hátra, haj, előre!”
Tőkés László köszöntötte azokat,
„akik a Székely vértanúk emlékművéhez idén is elzarándokoltak, bár
az adminisztratív hátráltatás, a gáncsoskodás, az ellenséges politikai
hangulatkeltés, a megfélemlítések
megannyi akadályát kellett leküzdeniük”, és azokat, akik „a tavalyi abnormális hatósági bírságolások
vesszőfutását vállalva idén is töretlenül kiállnak a székely szabadság
és a közösségi önrendelkezés ügye
mellett”.

Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem kálváriája nyomán ez
végül is nem annyira meglepő.
Ezeknek az etnikai konfliktusos
helyzeteknek a békés és méltányos
megoldása vár reánk”.
Véleménye szerint a román-magyar kapcsolatokra „messzemenően
érvényes a 2003-as Gross-jelentés
nyomán elfogadott Európa tanácsi
határozat, amely szerint: »az autonóm régiók pozitív tapasztalatai
inspirációs forrásként szolgálhatnak
a belső politikai konfliktusok megoldását célzó lehetőségek keresésekor«. Ezt a határozatot országaink
képviselői is megszavazták. Joggal
várhatjuk el tehát, hogy parlamentbe jutott képviselőink az autonómia konfliktuskezelő eszközét
igénybe véve végre eleget tegyenek
az RMDSZ programjában lefektetett vállalásaiknak, választási ígéreteiknek, és a törvényhozás szintjén
igyekezzenek rendezni kapcsolatainkat. Hasonlóképpen a római katolikus iskola körüli konfliktust és az
orvosi egyetem ügyét is ezen az alapon kellene rendezni, mindenekelőtt a magyar oktatásügyi
autonómia, illetve a magyar oktatás
önállóságának a kivívását tűzve ki
célul.
Székely vértanúink véráldozata
az övékéhez hasonló elvi és eszmei
bátorságra és cselekvésre kötelez
bennünket a polgári életben és a po-

litikában. Kényszerű távollétében
ezt a cselekvő bátorságot köszönjük
meg Izsák Balázsnak, a Székely
Nemzeti Tanács elnökének” –
mondta Tőkés.
A korrupt, túlcentralizált állam
nem működőképes
Günther Dauwen, az Európai
Szabad Szövetség igazgatója elmondta: az EFA vezetőiként és tagjaiként meggyőződésük, hogy az
autonómiára mint a különböző
nemzetek természetes igényére kell
tekinteni, s épp ezért támogatták jelenlétükkel is az SZNT rendezvényét. „A centralizált államok be kell
lássák: ha segítik az autonómiatörekvéseket, azzal saját állampolgáraikat segítik. Az önrendelkezésért
küzdők felismerték: a korrupt, túlcentralizált állam nem működőképes. Romániában tízszer több
templom van, mint kórház, a néhány kilométernyi autópálya pedig
rekordösszegekért épült. Az állampolgárok látják ezt, és ezért kérik az
autonómiát” – fogalmazott Günther
Dauwen.
Az önrendelkezés kivívása
csak párbeszéd útján lehetséges
Aitor Esteban Bravo, a Baszk
Nemzeti Párt spanyol parlamenti
frakciójának elnöke kijelentette:
Európa erőssége sokszínűségében
rejlik, s mindazok, akik ezt nem ismerik fel, nem cselekedhetnek európai módon. „Azért is van szükség
az autonómiára, hogy a különböző
nemzetek megőrizhessék nyelvüket, kultúrájukat. Az önrendelkezés
kivívása azonban csak párbeszéd
útján lehetséges. Románia kormányának fel kellene ismernie: az ország gazdagabb lesz, ha elismeri és
biztosítja a magyar közösség autonómiához való jogát” – mondta a
baszk politikus.
Vigyük haza népünk
szabadságvágyának üzenetét
Több ifjúsági szervezet nevében
szólalt fel Sorbán Attila. Mint
mondta: „Sokan vagyunk ma itt, de
tudjuk, nem elegen, ezért vigyük
haza népünk szabadságvágyának az
üzenetét, és osszuk meg mindazokkal, akik ma nincsenek itt, mert az
első és legnagyobb akadály, melyet
le kell küzdenünk, az elkeseredettség és a passzivitás. Terjesszük ezt
az üzenetet addig, míg Székelyföld
minden szegletéből ez árad, és
olyan hangos, hogy meghallják
mind Brüsszelben, mind Bukarestben”.
Székelyföld területi autonómiája
nem sérti Románia területi
egységét
„Változatlanul kijelentjük: Székelyföld területi autonómiája nem
sérti Románia területi egységét és
állami szuverenitását, nem sérti a
Székelyföldön élő román és más
nemzetiségű polgárok érdekeit, sem
Románia alkotmányát!” – áll abban
a petícióban, amelyet Ferencz
Csaba, az SZNT alelnöke olvasott
fel. Eszerint Románia érdekeit is

Szabolcs Attila, Budafok polgármestere koszorúz

szolgálná, ha a székely-magyar közösség történelmi szülőföldjén a
szubszidiaritás elvének megfelelően
átvenné a közügyek jelentős részének a megoldását.
Azonban „mindez csakis párbeszéddel, a helyi közösségek szabad
akaratával, a demokratikus elvek
betartásával, az állampolgárok közötti szolidaritással és konstruktív
együttműködéssel
valósítható
meg”.
A petícióban követelik, hogy a
tervezett közigazgatási átszervezés
során Székelyföld alkosson önálló,
autonóm jogkörökkel rendelkező
közigazgatási és fejlesztési régiót,
melynek kialakításánál a Székely
Nemzeti Tanács által kidolgozott
jogszabálytervezetet vegyék alapul.
Kérik, hogy a kormány és parlament a közigazgatási átszervezés
során tartsa tiszteletben vállalt nemzetközi kötelezettségeit. Tiltakoznak ugyanakkor a székelyföldi
oktatási intézmények ellehetetlenítése, az önkormányzatok zaklatása,
az anyanyelvhasználat korlátozása,
a székely szimbólumok üldözése
miatt, és követelik, hogy a kormány
kezdjen párbeszédet Székelyföld
státuszáról a székely nép legitim
képviselőivel, a Székely Nemzeti
Tanáccsal és a székely önkormányzatokkal.
Románia kormánya destabilizálja
az országot
Este a Kultúrpalotában, a Gábor
Áron-díj átadásán tartott beszédet
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar
Néppárt elnöke. A politikus kijelen-

A prefektus megbízottja átvette a petíciót

tette: Románia kormánya destabilizálja az országot azzal, hogy nem
biztosítja az erdélyi magyar közösség számára a széles körű autonómiát.
Mint mondta, a székely szabadság napján több ezer ember tett hitet
az autonómia mellett, petíciójukban
pedig ismételten felhívták az államvezetés figyelmét arra, hogy az autonómia az erdélyi magyar
közösség demokratikus joga, melynek biztosításával Románia stabilabb és boldogabb ország lehetne.
Az elnök örömét fejezte ki azzal
kapcsolatban, hogy az Európai Szabad Szövetség – mely pártcsaládnak
tavaly óta az EMNP is teljes jogú
tagja – megkapta a Székely Nemzeti Tanács Gábor Áron-díját.
Ugyanakkor felszólította Románia kormányát, hogy kezdje meg az
autonómiáról folytatott párbeszédet.
Wouter Patho, az Európai Szabad
Szövetség (EFA) alelnöke hangsúlyozta: az önrendelkezéshez való
jog harmonikusan illeszkedik az európai elvekhez, s épp ezért nem valamiféle veszélyt jelent, hanem a
normalitás garanciája lehet. „Az
EFA keretei között dolgozva láthatjuk: számos Európában élő nemzet
küzd az önrendelkezéshez való
jogért, és megtiszteltetés számunkra, hogy egyik stratégiai partnerünk – a Székely Nemzeti Tanács
– kitüntetette politikai közösségünket” – mondta az EFA politikusa.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond,
Nagy Tibor
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„A nemzet színháza mindenkié”

Erdélyi turnéra indul a budapesti Nemzeti Színház

Erdélyi turnéra indul a budapesti Nemzeti Színház társulata! Ez év márciusának
második felében, az író 120.
születésnapjára emlékezvén
Tamási Áron Vitéz lélek című
darabjával látogatja meg a
székelyföldi teátrumokat a
legrangosabb magyarországi
színházi intézmény.

Kaáli Nagy Botond

Az előadást 2013 szeptemberében mutatták be és az akkor kinevezett Vidnyánszky Attila által
vezetett budapesti Nemzeti Színház
nyitóelőadása volt. Azóta több mint
félszázszor került színre a Nemzetiben és számos magyar városban
egyaránt. A premier óta bejárta a
Kárpát-medence magyarlakta vidékeit, volt Erdélyben és a Partiumban (Szatmárnémeti, Székelykeresztúr, Nagyvárad, Arad), Kárpátalján (Ungvár, Munkács, Beregszász), Felvidéken (Révkomárom,
Királyhelmec), a Vajdaságban
(Zenta) és Szlovéniában (Lendva).
Március 20-án pedig Marosvásárhelyen lesz látható Tamási Áron
példázata, a közelgő turné első állomásaként. Minderről e hét keddjén
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának Gál Sándor utcai székhelyén, a Lázár-ház dísztermében
tartottak sajtótájékoztatót, amelyen
jelen volt Szederjesi Ferenc, a Pro
Cultura Siculi Közösségi Fejlesztési
Társulás igazgatója, A. Szabó
Magda, a Nemzeti Színház stratégiai igazgatója, Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere, Nagy Pál,
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor
Színház igazgatója, Hadnagy Jolán,
a Tamási Áron Alapítvány elnöke,
valamint dr. Farkas Balázs ideiglenes ügyvivő. A Nikita szerepében
vendégművészként fellépő Szélyes
Ferenc marosvásárhelyi színész objektív okok miatt nem lehetett jelen.
A résztvevőket dr. Farkas Balázs
üdvözölte, majd A. Szabó Magda
elmondta: a budapesti Nemzeti ezelőtt 25 évvel bonyolította le történetének legnagyobb turnéját,
többek között a Csíksomlyói passióval léptek fel.
– Azóta többször jártunk itt különböző helyeken, most Hadnagy
Jolán keresett meg a kéréssel, hogy
a Tamási születésének 120. évfordulóján lépjünk fel Farkaslakán a
Vitéz lélekkel. Úgy döntöttünk,
hogy ha oda eljövünk, akkor egyúttal több székelyföldi színpadon is
bemutatjuk a drámát, amely Vid-

nyánszy Attila igazgatóságának nyitódarabja volt. Újrakezdésnek nem
is választhattunk volna jobb művet
ennél. A háborúban, egy pillanatnyi
reménysugárnál fejezte be az író,
pár hónapra rá be is mutatták. Egy
első világháborús történetről szól: a
főhős hazaérkezik, és a test háborúja után meghirdeti a lélek háborúját, hogy újra felépíthesse a világot,
amelyből mindent elvesztett. Immár
jóval túl az 50. előadáson továbbra
is egy szemet, szívet gyönyörködtető produkcióról van szó. Marosvásárhely az első állomás, utána
Farkaslaka, majd Székelyudvarhely
és Csíkszereda következik. Ha itt
látják először, tán kedvük támad,
hogy Budapesten is megnézzék az
eredeti helyszínre kidolgozott előadást.
Füleki Zoltán Ráduly Róbert
Kálmán csíkszeredai polgármester
üdvözletét tolmácsolta, és elárulta:
1990-ben, a forradalomnak nevezett
fordulat után látogatott el először
Budapestre, és másnap a Nemzetiben megnézte meg Sütő András Advent a Hargitán című darabját, ami
egy életre meghatározó élmény volt
számára.
– A színházi világgal a Hargita
Népi Együttesnél foglalkoztam tovább, és nagyon örvendek, hogy
egy negyedszázad után ismét Csíkszeredába látogat a budapesti Nemzeti.
Köszönetem
szeretném
kifejezni Vidnyánszky Attilának,
ugyanis a múlt pénteken kaptunk
egy meghívót a Csíksomlyói passió
budapesti bemutatójára – ez is jelzi,
hogy sokat foglalkozik a budapesti
Nemzeti a Székelyfölddel, és lehet,
hogy megtaláljuk a megoldást,
hogy az előadás a somlyói Nyeregben is bemutatásra kerülhessen,
talán még az idén. Ugyanakkor köszönetem a Pro Cultura Siculi Közösségi Fejlesztési Társulás és a
helyi kultúrház igazgatójának, Szederjesi Ferencnek, aki bizonyította,
hogy nehéz időket is át lehet vészelni kitartással, magabiztossággal. Mindennek a legszebb
ünneplése a Nemzeti Színház előadása lesz, hiszen 2017-ben az erdélyi magyarságnak vitéz lélekre
van szüksége.
Sütő nevét hallva A. Szabó
Magda megemlítette, hogy 45 évvel
ezelőtt járt először Csíkszeredában
a férjével. – Akkor találkoztunk
Sütő Andrással. Elromlott a buszunk, stoppolni kezdtünk, és Sütő
állt meg az autójával, hogy felvegyen minket.
Újságírói kérdésekre válaszolva

„Most szép lenni katonának”

az igazgatónő elmondta, a Nemzeti
társulata mindig nagy szeretettel fogadja, amikor a Székelyföldre
indul.
– Van több mint nyolcvan év fölötti színművészünk is: Mécs Károly. Farkaslakán elhelyezzük a
színház koszorúját, elvállalta a felolvasást, de megkönnyezte a szöveget. Itt lesz ő is, korának dacára ezt
a hosszú utat elvállalta. A Nemzeti
ajtaja két irányban is nyitva áll: a
Vitéz lélek Ausztria kivételével
mindegyik egykori magyar területet
megjárta már. A Nemzeti fogalmát
mi úgy értjük, hogy a gondolatok
átrepülik a politikai határokat, a
nemzet színháza mindenkié.
Nagy Pál, a székelyudvarhelyi
Tomcsa Sándor Színház igazgatója
hozzátette:
– A turné a farkaslaki előadás
köré szerveződik, mi csak haszonélvezői vagyunk. Az érdeklődést
jelzi, hogy Udvarhelyen már az öszszes jegy elfogyott, ezért Csík felé
irányítjuk az udvarhelyi nézőket.
A farkaslaki emberek nevében
Hadnagy Jolán köszönte meg, hogy
elhozzák ezt az előadást: – Tamási
lelke az alapszíneket Farkaslakán
kapta. Nagyon örvendtünk, hogy
ezt a darabot tartották méltónak az
újrakezdésre, és egy álom vált valóra azzal, hogy most a szülőfaluba
is elhozzák. Farkaslaka megpróbálja méltóképpen vendégül látni a
Vitéz lélek csapatát. A 120. születésnap kapcsán az idén emlékévet
ünnepelünk, ennek az ünnepségsorozatnak a legkiemelkedőbb momentuma lesz a Nemzeti Színház
előadása – hallottuk a sajtótájékoztatón.
A turné 2017. március 20. és 23.
között zajlik, a következő helyszíneken és időpontokban: március
20-a: Marosvásárhely, Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulat.
Március 21-e: Farkaslaka, Tamási
Áron Művelődési Ház. Március
22-e: Székelyudvarhely, Tomcsa
Sándor Színház. Március 23-a:
Csíkszereda, Szakszervezetek Művelődési Háza. Az előadásokra minden helyszínen 19 órától kerül sor.
Vidnyánszky Attila rendező Tamási Áron Vitéz lélek című darabja
kapcsán a derűről, a szerelem csodájáról és az újrakezdésről így meditált: „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 mivol-

tában 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. (…)”
Az előadás szereposztása a következő: Trill Zsolt, Horváth Lajos
Ottó, Mécs Károly m.v., Barta
Ágnes e.h., Szélyes Ferenc m.v.,
Nagy Anna m.v., Tóth László, Trokán Nóra m.v., Tóth Auguszta,
Varga József, Újvári Zoltán. Gyerekek: Demény Ákos, Demény Máté,
Herédi Mátyás. Hangfelvételről
közreműködő zenészek: Pál István
(hegedű), Kiss Gy. László (tárogató,
klarinét), Réman Zoltán (szoprán és
alt szaxofon), Bognár András (ütő-

A magyarországi közmédia március 15-ei műsorajánlója

Igényes műsorkínálattal várják nézőiket és hallgatóikat a közmédia csatornái.
A palettán helyszíni
közvetítések, ifjúsági műsorok és az
ünnepi hangulathoz illő filmek szerepelnek.

A Duna a Kossuth térről Magyarország
nemzeti lobogójának ünnepélyes felvonását közvetíti (10.00), később a nézők a Múzeum
kerti
díszünnepségbe
kapcsolódhatnak be, amelynek keretében ünnepi
beszédet mond Orbán Viktor, Magyarország
miniszterelnöke, s többek között fellép Pápai
Joci, A Dal 2017 nyertese, Magyarország eurovíziós indulója is (11.30).
Ópusztaszeren állították ki az Erdélyi panorámát, más néven a Bem–Petőfi-tabló darabjait. A körképet lengyel és magyar
művészek festették Jan Styka (1858–1925)
vezetésével. Témája a diadalmas, 1849. március 11-én lezajlott nagyszebeni csata. Mivel

a festő nem kapta meg a kialkudott honoráriumot, fölszabdalta a körképet, és a figurális
részeket eladta. A hely ünnepi műsorában az
érdeklődők nemcsak a körkép kalandos sorsát, hanem az első vesztett nagyszebeni csatától a város bevételéig tartó hadműveletek
történetét is megismerhetik (Kossuth Rádió
12.07).
A Déli harangszót a Kossuth Rádió Erdélyből, a várfalvi templomból közvetíti. Az
Aranyos folyó völgyében fekvő település középkori temploma a XII. században épült, s a
lakosság a XVI. században vette fel az unitárius hitet.
A Népzene – itthonról főszereplői a pesti
fiatalok, akiknek bátor fellépése vitte sikerre
a forradalmat. A márciusi események daliás
hőseit a nép emlékezete is megőrizte. A
műsor a piros betűs ünnepet idézi a népdalok
segítségével (Bartók Rádió 13.05).
Petőfi Sándor kevésbé ismert írása az Úti

jegyzetek. Elsősorban a fiatalabb hallgatók
figyelmét keltheti fel: az írásban a költő két
utazást is tesz egy időben: egy külsőt és egy
belsőt. Saját munkásságát is bemutatja, gyakran odaszúr a kritikusoknak, adomázik – egyszóval igen szórakoztató olvasmány. A
lánglelkű költőt a korán elhunyt, nagyon tehetséges Kaszás Attila személyesíti meg
(Kossuth Rádió 14.06).
Az Arcvonásokban a hallgatók Mécs Károllyal találkozhatnak. A Nemzeti Színház
művésze mindig nyalka huszárkapitányként,
Baradlay Richárdként jelenik meg a nézők
szemei előtt. A 81 esztendős színész életpályáját 130 színházi bemutató, 28 játékfilm és
22 tévéfilm fémjelzi (Kossuth Rádió 15.05).
Bereményi Géza A Hídember című alkotása Széchenyi Istvánnak, a legnagyobb magyarnak állít emléket. A parádés
szereposztású film története 1820 és 1860 között játszódik a Habsburg-monarchiában; a
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gardon), 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. A
korhatár nélküli előadás időtartama:
2 óra 40 perc, két szünettel.
A marosvásárhelyi előadás – eltérően a Csűrszínházi Napok alkalmával
tavaly
színre
vitt
produkciótól – az eredeti, teljes
díszletben lesz látható Marosvásárhelyen. Az előadásra jegyek válthatók a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Kultúrpalotában működő
jegyirodájában (hétköznap 12.0017.30 óra között, telefon: 0372.951251) és a színházban működő
jegypénztárban (hétköznap 9.0015.00 óra között és előadás előtt egy
órával, telefon: 0365.806-865), valamint online, a www.biletmaster.ro
honlapon.

különleges szellemi képességekkel megáldott
magyar arisztokrata életét mutatja be, sajátos
módon (Duna 19.30).
Az égbe temetett tábornok című dokumentumfilm Bem József életét ismerteti meg
a nézőkkel. Bem apó a magyar történelem
egyik meghatározó, lengyel születésű személyisége. A szabadságharc elvesztése után
emigrációba kényszerült. Halála után a lengyel katolikus püspöki kar – muzulmán hite
miatt – nem engedélyezte keresztény földbe
való temetését, ezért igen leleményesen, egy
mesterséges tó közepére oszlopokon álló
szarkofágot terveztek végső nyughelyeként
(Duna 22.05).
Sára Sándor alkotása, a 80 huszár a katonák honvágyának és hazaszeretetének állít
emléket. A Lengyelországban állomásozó,
osztrák kötelékhez tartozó Lenkey-huszárok
a forradalom hírére – az ellenkező értelmű
parancs ellenére – hazaindulnak. A szökevények útja ezer veszéllyel teli (Duna 23.00).
A jeles napot a Gurul a kő – a Republic
együttes 1997. március 15-én, a Budapest
Sportcsarnokban rögzített ünnepi koncertje
zárja (M3 0.05).
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Felújították a marosvásárhelyi vonatállomást

Átadásra várva

Abban már csak reménykedni
lehet, hogy a korszerűen felújított
vonatállomás környéke, épülete, a
bútorzat, a fedett peronra beépített
műanyag székek nem válnak áldozataivá a vandalizmusnak, és a fel-

(nagyállomás) felújítási munkálatai
az esőzések és talajerősítési munkálatok miatt elhúzódtak, pedig a tervek
szerint tavaly augusztusban be kellett
volna ezeket fejezzék.
A marosvásárhelyi vasútállomás
felújítására kiírt nyílt versenytárgyalást három cég: az Arcada Company Rt., a Radaria Kft. és a
fővállalkozó Confer Group Rt. társulása nyerte. Mint megtudtuk, a
Piatra Neamţ-i és a sepsiszentgyörgyi vasútállomás felújítását követően az országban ez volt a
harmadik hasonló jellegű munkálatuk. A vasútállomás korszerűsítési
munkálatai során felújították és kibővítették a várótermet, a vonatok

szerelt
térfigyelő
kamerák
valamelyest visszatartó erőt jelentenek majd.
A marosvásárhelyi és a sepsiszentgyörgyi vasútállomás felújítása öszszesen 118.168.372 lejbe került, az
Európai Unió 70.672.084 lejjel finanszírozta a munkálatokat. Az uniós
projektet 2011 májusában kezdték el,
de a marosvásárhelyi főpályaudvar

menetrendjét immár elektronikus
kijelzőkön követhetik az utasok. A
főépület körüli vágányokat kicserélték, ezért talajerősítési munkálatokra is sor került, a síneket
összekötő talpfákat pedig vasbeton
aljakkal helyettesítették. Egyelőre
az új váróterem zárva, a jegyárusító
irodák még az egykori áruraktár
épületében működnek.

Befejezték a nagyállomás felújítási munkálatait, az ünnepélyes átadást már csak az
áramszolgáltatóval
kötött
szerződés, az engedélyek aláírása késlelteti. A tervek szerint legkésőbb áprilisban a
felújított épületben válthatnak jegyet, tájékozódhatnak,
várakozhatnak az utasok.

Szer Pálosy Piroska

98,80%-ával elkészültek, az ünnepélyes átadás valószínűleg ebben
a hónapban (márciusban) lesz.
Nem hivatalos forrásokból azonban tudomásunkra jutott, hogy áprilisig valószínűleg még várni kell
a hivatalos átadással és az új váróterem használatba adásával,
ugyanis a nagyméretű változtatások miatt az áramszolgáltatóval új
szerződést kellett kössenek, a dokumentációk jóváhagyása és a

Amint a CFR sajtószóvivője
megkeresésünkre tájékoztatott, a
marosvásárhelyi vasútállomáson
és a környékén elvégzett munkálat
értéke – amit az európai uniós vidékfejlesztési alapból és az országos költségvetésből finanszíroztak
– 29.289.872 lej héa nélkül. A sajtóosztály tájékoztatása szerint január 31-én a munkálatok

munkálatok átvétele pedig elhúzódhat.
Méretesnek tűnő rés
A vágányok mellett korszerű
megállószigeteket alakítottak ki, a
szintbeli különbséget is megoldották, a vonat ajtaja és a peron közötti
távolság azonban a vártnál nagyobbnak tűnik. Az utasok elővigyázatosan kell felszálljanak a
szerelvényekre, hisz elég egy óvatlan pillanat ahhoz, hogy egy rakon-

Fotó: Nagy Tibor

cátlan kisgyerek, de akár felnőtt is
a vonat alá vagy a peron és vagon
közé kerüljön. Annak reményében
kerestük meg a nagyállomás főnökét, hogy megnyugtató válaszából
kiderül, megoldható a veszélyesnek
tűnő köz. Kérdésünkre azonban kifejtette, hogy az általunk elméretezettnek vélt távolság egyes
szerelvényeknél valóban nagynak
tűnik, de ez változó, ugyanis a vonatok felépítése sem egyforma. A
tervek azonban európai szabványok
szerint készültek. A vágányokat 2,
3, 5-ös számokkal jelölték, az 1-es
és a 4-es számú peron az átépítés
során megszűnt, de nem számozták
újra, a 2-es számú vágány melletti
régi peront pedig 450 méter hoszszúra bővítették. Az új, fedett szigetet a 3-as és 5-ös számmal jelzett
vágányok között alakították ki, a
kerekes székkel közlekedők számára akadálymentesített útvonal
vezet a peronokra. A vonatállomás
főépületét és a felújított peronokat
a gyalogos aluljárón is meg lehet
közelíteni. A lépcsőfeljárók mellett
a mozgáskorlátozottak számára felszerelt korlátfelvonó is beüzemelésre vár, remélhetőleg személyzet
is lesz, aki a szerkezetet igénybe vevőket segíti.
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Nem hibázott a Sepsi OSK,
meglepetésre nyert az ASA II

Szerkeszti: Farczádi Attila

Farczádi Attila

A házigazdák által vitatott körülmények között szerezte meg a
három pontot a Sepsiszentgyörgyi
OSK labdarúgó 2. liga 24. fordulójának zárómérkőzésén. A háromszékiek Hadnagy Attila két
góljával nyertek: míg a 42. percben
lőtt első találathoz semmi kétség
nem fért, az Academica Clinceni
68. percbéli egyenlítése után a győzelmet jelentő másodikat Thiaw
szabálytalansággyanús szerelése
előzte meg. A Sepsi OSK csatára
rendkívül eredményes idényt tudhat magáénak, hiszen már a 22.
gólnál tart ebben a bajnokságban.
A háromszéki csapat a következő
összetételben szerepelt a találko-

zón: Niczuly – Burlacu, Ursu, Damian, Olteanu – Ghinga (69. Minciună), Thiaw – Huiban (85.
Bujor), D. Ene, Greu (61. Manole)
– Hadnagy.
A 3. ligában hazai pályán ikszelt
az I. csoportban listavezető FK
Csíkszereda. A hargitai megyeszékhely csapata kétszer is hátrányba került a Románvásár elleni
mérkőzésen, de 0-2-ről és 2-3-ról
is egyenlíteni tudott, így csökkent
az előnye az üldözőkkel szemben:
Szászhermány 3, Miroslava 5 pontos hátrányban van a piros-feketékkel szemben. A mérkőzésen
bemutatkozott a marokkói származású, fiatal és igen tehetséges középpályás, Jebari Soufian, aki két
gólpasszal megkoronázott remek

Háromszéki öröm Hadnagy Attila második gólja után, a DigiSport televíziós közvetítésén

Eredményjelző

produkcióval igazolta, hogy megérte szerződtetni Csíkszeredába. Az
FK összetétele: Nagy Barna – Majzik, Székely, Szabó G., Savin, Csűrös, Györgyi, Lukács, Csonka,
Bajkó, Csiszér. Játszottak még: Soufian, Vízi, Ţepeş és Ilyés.
A hét végi fordulóban elért győzelmével elmozdult a kiesőzónából
az ugyancsak az I. csoportban érdekelt Székelyudvarhelyi FC,
amely a szebb napokat is megért,
44 (!) ponttal büntetett Bákói SCvel mérte össze erejét. Meglepetésre a moldvaiak szereztek
vezetést, azonban a vendéglátók
még a szünet előtt egyenlítettek. A
pihenő után a házigazdák nagy
nyomást gyakoroltak ellenfelükre a
győztes találat megszerzéséért,
amely végül egy védőhiba következtében, öngólként került bejegyzésre a mérkőzés jegyzőkönyvébe.
A Székelyudvarhelyi FC összetétele: Tamás – Pál, Panait, Szőlősi,
Bálint Róbert, Antal (61. Mátyás),
Csíki, Silion (76. Kicsi), Bálint
Rajmond (72. Péter), Bagoly,
Czimbalmos.
Az V. csoportban a Marosvásárhelyi ASA II nem kis meglepetésre
az éllovas otthonában diadalmaskodva szerzett három pontot a 17.
fordulóban. A találkozó egyetlen
gólját Dulap szerezte, a 35. percben. A csapat összetétele: Bolboaşă
– Dulap, Chertes, Szász, Bucur –
Dumbrăvean, Candrea – Vlăescu,
Petra, Schieb – Katona. Játszottak
még: R. Stoica és Tornyai.
A harmadik Maros megyei 3.
ligás együttes, a Radnót SK nem
tudta otthon tartani a három pontot,
egygólos vereséget szenvedett a
Kudzsírtól, így csak két pontra áll
az első kiesőtől, a Szászrégenben
vesztő Fugyivásárhelytől.

* 2. liga, 24. forduló: Mioveni – Aradi UTA Öreg Hölgy 0-2, Nagyváradi Luceafărul – Szatmárnémeti Olimpia 2-2, Brassó
– Tatrang 3-0, Resicabánya – Temesvári Politehnica ASU 0-2, Brăila – Baloteşti 1-1, Râmnicu Vâlcea – Târgovişte 0-3,
Afumaţi – Bukaresti Juventus 1-3, Clinceni – Sepsi OSK 1-2. Călăraşi és Suceava állt. Ranglista: 1. Juventus 51 pont, 2.
UTA Öreg Hölgy 45, 3. Sepsi OSK 44, 4. Brassó 42, 5. Szatmárnémeti 41, 6. Mioveni 38, 7. Târgovişte 35, 8. Brăila 31, 9.
Luceafărul 27, 10. Suceava 27, 11. Afumaţi 25, 12. Călăraşi 25, 13. Politehnica ASU 24, 14. Clinceni 24, 15. Baloteşti 20,
16. Râmnicu Vâlcea 18, 17. Resicabánya 13, 18. Tatrang 9, 19. Pankota 0, 20. Berceni 0.
* 3. liga, I. csoport, 17. forduló: Paşcani – Miroslava 0-3, Szászhermány – Vaslui 4-0, Csíkszereda – Románvásár 3-3,
Székelyudvarhely – Bákó 2-1, Galaci Metalosport – Bákói Aerostar 0-2, Chişcani – Lieşti 1-1, Barcarozsnyó – Râmnicu
Sărat 2-1. Ranglista: 1. Csíkszereda 37 pont, 2. Szászhermány 34, Miroslava 32, 4. Vaslui 29, 5. Aerostar 28, 6. Roman 27,
7. Râmnicu Sărat 26, 8. Lieşti 24, 9. Barcarozsnyó 18, 10. Metalosport 18, 11. Valea Mărului 16, 12. Székelyudvarhely 12,
13. Paşcani 10, 14. Chişcani 9, 15. Bákói SC -28.

Szabó Antal-Lóránd

Gorobsovval a kiesés ellen
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Nicolas Gorobsov (j) Adrian Popával csatázik egy korábbi FCSB – ASA mérkőzésen.
Fotó: Pro Sport

Jelentős mértékben erősített a
Marosvásárhelyi ASA labdarúgócsapata az alsóházi rájátszás előtt, a
kiesés elkerülése reményében. Viszszatért a csapathoz az a Nicolas Gorobsov, aki a közönség egyik
kedvence volt a csapat legjobb periódusában, megbízhatósága, szolid
játéka és nem utolsósorban góljai
miatt. Gorobsov megteremtheti az
eddig annyira hiányzó rendet a középpályán, képes megszervezni a
játékot, és adott esetben az ellenfél
kapujára is veszélyes lehet.
Az argentin–olasz állampolgárságú, orosz származású középpályás decemberig az izraeli Hapoel
Tel-Aviv játékosa volt, azóta azonban nincs csapata. Először pénteken
vett részt az ASA edzésén, ahol elmondta: nagyon fontos döntésnek

tartja, hogy visszatért Marosvásárhelyre, ahol ismét lehetősége lesz
játszani. Hozzátette: otthon, Argentínában nem pihent, rendszeresen
végzett edzéseket, azonban tisztában van vele, hogy az alakulat ritmusát még fel kell vennie. Arra a
kérdésre, hogy lát-e reális esélyt a
kiesés elkerülésére, Gorobsov elmondta, sok múlik a ma esti medgyesi mérkőzésen, hiszen ha
megszerzik a három pontot, elérhető közelségbe kerülnek a bennmaradást érő helyezések.
A középpályás nem tudta, hogy
lesz-e alkalma játszani a Gaz Metan
ellen ma este 6 órától kezdődő találkozón, ez ugyanis nemcsak tőle és
Ilie Stan edzőtől függ, hanem attól
is, hogy addig sikerül-e hivatalossá
tenni a leigazolását a profi ligánál.
(bálint)

Eredményjelző

Labdarúgó 1. liga, rájátszás, 1. forduló:
* felsőház: Astra Giurgiu – USK Craiova 0-0. Tegnap lapzárta után játszották: Bukaresti FCSB – Kolozsvári CFR. Hátravan: Konstancai Viitorul – Bukaresti Dinamo (ma, 20.30 óra). Az állás: 1. Viitorul 26 pont/0 mérkőzés, 2. FCSB
24/0, 3. Astra 23/1, 4. Craiova 23/1, 5. CFR 22/0, 6. Dinamo 21/0.
* alsóház: Botoşani – Temesvári Poli ACS 1-2, Jászvásári CSM Politehnica –
Concordia Chiajna 3-1, Voluntari FC – Zsilvásárhelyi Pandurii 1-1. Hátravan:
Medgyesi Gaz Metan – Marosvásárhelyi ASA (ma, 18 óra). Az állás: 1. Medgyes
20 pont/0 mérkőzés, 2. Jászvásár 18/1, 3. Voluntari 16/1, 4. Botoşani 16/1, 5.
Chiajna 13/1, 6. Zsilvásárhely 11/1, 7. Poli ACS 10, 8. ASA 6.

Viszonylag könnyed szászrégeni siker hazai környezetben

A harmadik labdarúgóvonal
2016-2017-es idényének első tavaszi, hazai pályás mérkőzésén a
szászrégeniek a Bihar megyei Fugyivásárhelyt látták vendégül.
Mindkét együttes kiábrándító őszi
idényt tudhat maga mögött, így a
helyi futballszerető közönség nagyon kíváncsian várta az úgynevezett új Lendület bemutatkozását.
Noha a régeniek új arculata nem
fest rosszul, Vili Stoica vezetőedzőnek és segítőjének, Enyedi Andreinek még bőven akad dolguk a
játékosok teljesítményének növelése érdekében.
A találkozó első kapujelenetét a
vendégek oldalán jegyezhettük: az
5.percben Has a bal oldalon egyedül találta magát a kapussal, ám a
zárt szögből leadott veszélyes beadáslövése elkerülte Husar kapuját.
Ezt követően az Avântul átvette a
mérkőzés irányítását, és a percek
múlásával egyre magabiztosabban
uralta a játékteret. Ennek eredményeként a 14. percben a házigazdák
megszerezték a vezetést: egy remek
jobb oldali Pădurariu–Murar–Gliga
összjátékot követően a labda Pop
Marianhoz került, aki mintegy 12
méterről egy jól eltalált, védhetetlen
lövéssel bevette Hava kapuját: 1-0.
A 16. percben immár kétgólos is lehetett volna a régeniek előnye, ám
Rus Sebastian kecsegtető szögből,

a büntetőterület közepéről a kapust
vette célba! Noha a hazaiak továbbra is uralták a játékot, támadásaik nem okoztak különösebb
veszélyt a fugyivásárhelyi kapu előterében. Annak ellenére, hogy a
vendégek csupán elvétve lépték át a
középpályát, a 31. percben teljesen
váratlanul kiegyenlítettek: Ferik
mintegy 18 méterről egy szemet
gyönyörködtető, látványos lövéssel
bevette Husar kapuját, aki csupán
bámulhatta a labda útját a háló irányába: 1-1 – és a lecke fel volt
adva... A gólt követően az Avântul
percekig nem talált magára, támadásai erőteljesek, ám veszélytelenek
voltak. A 42. percben a szászrégeniek alapembere, Murar a büntetőterület bal sarkának tájékáról
jócskán a kapu fölé lőtt. Az első félidő utolsó percében, egy hazai akció
során Rust buktatták a büntetőterületen, az egyértelmű tizenegyest
Murar viszonylag higgadtan értékesítette: 2-1.
Közvetlenül a szünet után, a mérkőzés 49. percében ígéretes helyzet
kínálkozott a vendégek előtt: Has
pontos bal oldali beívelése után
azonban Mintaş alig 3-4 méterre
Husar kapujától képtelen volt megfelelően „megszelídíteni” a játékszert...
Az
57.
percben
végérvényesen eldőlhetett volna az
összecsapás sorsa: ekkor Truţa mintegy 17 méterre a vendégkaputól
ügyesen megszerezte a labdát Gál-

tól, ám a régeniek tapasztalt csapatkapitányának helyezett lövése a
jobb kapufa tövével találkozott. Viszont hét perccel később a jó formában játszó Pădurariu egy jó iramú
akciót követően higgadtan lőtte el a
kimozduló kapuvédő mellett a pötytyöst, amely a hálóban kötött ki:
3-1. A megnyugtató kétgólos előny
és a győzelem tudatában az Avântul
„ráült” az eredményre, ennélfogva
Stoica Vili gárdája már nem összpontosított a támadójátékra. A mérkőzés ellaposodott, a hazaiak
teljesítménye igencsak vérszegénynyé vált. A kellő összpontosítás hiánya a régeni mezőnyjátékosokon
kívül Husar kapuvédőt is eléggé
nagy mértékben érintette, hiszen a
80. percben a hálóőr hajmeresztően
mozdult ki a kapujából, így Bercea
könnyedén elhúzott mellette, ám
nagy lendületében alaposan kisodródott a bal szélre, s mintegy három
méterről nem találta el az üres
kaput, ehelyett az oldalhálóba lőtt!
A vendégek nagyon közel álltak
ahhoz, hogy lefaragjanak valamennyit kétgólos hátrányukból, s
ha ez sikerült volna, akkor a régeniek igencsak nehéz hajrának nézhettek volna elébe. Ennek ellenére
a házigazdák győzelme teljesen
megérdemeltnek könyvelhető el, hiszen sokkal jobbak voltak szerény
képességű Bihar megyei ellenfelüknél. Következésképpen: kezdetnek
nem rossz...

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 17. forduló: Szaszrégeni Avântul – Fugyivásárhelyi SK 3-1 (2-1)
Szászrégen, Avântul pálya, mintegy 150 néző. Vezette: Răzvan Necrici (Nagybánya) – középen, Sergiu Neichi, Kopriva Tamás (mindketten Szatmárnémeti) –
partjelzők.
Gólszerzők: M. Pop (14.), A. Murar (45 – büntetőből), A .Pădurariu (64.), illetve
Ferik (31.).
Szászrégeni Avântul: Husar – Gliga, Hasnaş, Merdariu, Sîplăcan, Murar (71.
Luca Ad.), Sbârcea, Pop M., Truţa, Pădurariu (65. Luca Ad.), Rus (65. Ghirca ).
Fugyivásárhely: Hava – Pop R., Gál, Mintaş, Lörincz, Buz (56. Bercea), Has,
Ferik, Ban, Şumalan (74. Cornea), Gergely.
További eredmények a 17. fordulóból: Beszterce – Lénárdfalva 0-6, Medgyesi
Gaz Metan II – Zilah 2-1, Radnót – Kudzsír 2-3, Dés – Nemeszsuk 1-0, Pusztadaróc – Kolozsvári Sănătatea 0-1, Nagyszeben – Marosvásárhelyi ASA II 0-1.

1. Nagyszeben
2. Lénárdfalva
3. Kudzsír
4. Sănătatea
5. Zilah
6. Gaz Metan II
7. Nemeszsuk
8. Dés
9. Avântul
10. Sülelmed
11. ASA II
12. Radnót
13. Fugyivásárhely
14. Beszterce
15. Pusztadaróc

16
16
16
16
16
16
16
15
16
15
16
16
16
16
16

11
10
10
9
9
8
8
5
7
6
6
4
3
2
1

Ranglista
2
4
2
4
3
4
2
7
1
3
1
1
2
2
2

3
2
4
3
4
4
6
3
8
6
9
11
11
12
13

32-18
33-13
37-15
25-13
24-13
32-24
28-20
21-15
21-21
28-30
21-31
28-41
18-30
13-51
12-38

35
34
32
31
30
28
26
22
22
21
19
13
11
8
5
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Honosított brazil játékos a magyar válogatottban a Portugália elleni vb-selejtezőn

Elek Ákos és Nikolics Nemanja sem került be a
portugálok elleni március 25-ei világbajnoki selejtezőre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretébe,
amelyben viszont helyet kapott a Videoton brazil védője, Paulo Vinícius, aki pénteken tette le az állampolgársági esküt. Rajta kívül újonc a keretben a
Budapest Honvéd csatára, Eppel Márton és a Debreceni VSC támadó középpályása, Holman Dávid.
Bernd Storck szövetségi kapitány az MLSZ hivatalos honlapjának elmondta, Elek Ákos és Nikolics
Nemanja mellőzésének hátterében klubváltásuk áll.
„Azt érzem igazságosnak, ha a válogatott úgy segítheti a játékosok fejlődését, ha a klubváltásukat követően hagyjuk őket futballozni, beilleszkedni az új
közegükbe. Mindketten igen távolra kerültek Magyarországtól, nem lenne szerencsés, ha hazatérné- Paulo Vinícius maximálisan azonosul a magyar nemzeti csapattal, állítja
nek, de adott esetben Portugália ellen mégsem a válogatott szövetségi kapitánya, Bernd Storck a brazil születésű futlépnének pályára” – nyilatkozta a szakember. Az em- ballistáról, aki pénteken letette az állampolgársági esküt. Fotó: NSO
lített játékosok mellett Guzmics Richárd sérülés miatt
még nem fordult elő, hogy a férfi U17-es, U19-es és
nem csatlakozik a kerethez.
U20-as válogatott is együtt készüljön Telkiben. VáltoA német szakember a Videoton brazil születésű vé- zatlanul hiszem, hogy a válogatott közelsége inspiráló
dőjéről, Paulo Viníciusról is úgy nyilatkozott, tisztában és motiváló a fiatal játékosok számára, amit az is tovan a helyzetével és ismeri a futballtudását, mivel vább erősít, hogy eseti jelleggel egy-egy feladat eretöbbször látta játszani a Videotonban. Úgy fogalma- jéig a legjobbak csatlakozhatnak a felnőtt csapathoz
zott, ha a nemzetközi szabályokban foglalt előírások is. A közös felkészülés nemcsak az előttünk álló U17feltételei adottak lesznek, akkor örömmel fogja meg- es megméretés miatt fontos, hanem a jövő egésze miatt
nézni, hogyan teljesít a válogatott edzésein. „Már be- is” – hangsúlyozta a kapitány.
széltem vele személyesen is, így tudom, kétség sem
A magyarok négy forduló után hét ponttal a harmafér hozzá, hogy maximálisan azonosul a magyar nem- dik helyen állnak a százszázalékos svájciak és a kilenc
zeti csapattal” – jelentette ki Storck.
ponttal második portugálok mögött. Ha Storck csapata
Érdekesség, hogy Storck meghívót küldött Klein- győz az Európa-bajnok otthonában, akkor előlép a pótheisler Lászlónak is, noha a Ferencváros középpályá- selejtezőt érő második helyre, vereség esetén viszont
sára eltiltás miatt biztosan nem számíthat a március már ötpontos hátrányba kerül.
25-ei, lisszaboni találkozón.
A 27 tagú keret Magyarországon futballozó játékosai már ma megkezdik a közös munkát Telkiben, az
Nikolics első gólja
idegenlégiósok egy héttel később csatlakoznak, addig
a tengerentúlon
a legjobb fiatalok segíthetik a felkészülést. „Korábban
Nikolics Nemanja megszerezte első gólját az
észak-amerikai
labdarúgó-bajnokságban (MLS). A
A magyar keret összetétele
Chicago Fire magyar válogatott támadója második
bajnoki találkozóján, a Real Salt Lake elleni mérkő* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi
zés 11. percében talált a kapuba. Négy perccel kéPéter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (Videoton
sőbb Arturo Álvarez is gól lőtt. A salvadori
FC), Megyeri Balázs (Greuther Fürth)
futballista korábban a Videotonban is együtt játszott
* védők: Bese Barnabás (Le Havre), Botka
Nikoliccsal. A Chicago 2-0-ra nyerte meg a hazai
Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Videoton FC),
mérkőzést.
Hangya Szilveszter (Vasas), Kádár Tamás (Dinamo
Kijev), Kálnoki-Kis Dávid (Újpest FC), Korhut
Mihály (Hapoel Beer-Seva), Lang Ádám (Dijon),
Eredményjelző
Pintér Ádám (Greuther Fürth), Vinícius Paulo (Videoton FC)
Magyar labdarúgó NB I., 23. forduló: Videoton
* középpályások: Gera Zoltán (Ferencváros),
– Diósgyőr 2-0, Debreceni VSC – Paks 1-3, MTK
Holman Dávid (DVSC), Kalmár Zsolt (Bröndby
– Vasas 1-0, Mezőkövesd – Gyirmót 1-1, FerencIF), Kleinheisler László (Ferencváros), Lovrenváros – Szombathelyi Haladás 3-1, Újpest – Bucsics Gergő (Ferencváros), Nagy Ádám (Bologna)
dapest Honvéd 1-1. Az állás: 1. Videoton 44 pont,
* támadók: Dzsudzsák Balázs (al-Vahda), Gyur2. Honvéd 41, 3. Vasas 38, 4. Ferencváros 38, 5.
csó Ádám (Pogon Szczecin), Eppel Márton (BudaPaks 33, 6. Újpest 31, 7. Mezőkövesd 31, 8. Szompest Honvéd), Németh Krisztián (al-Garafa),
bathely 29, 9. MTK 26, 10. Debrecen 24, 11. DiósPriskin Tamás (Slovan Bratislava), Sallai Roland
győr 21, 12. Gyirmót 16.
(Palermo), Szalai Ádám (Hoffenheim)

Európa-liga: Gólzápor Gentben és Lyonban

A Lyon – Roma meccsen hat, a
Gent – Genk belga rangadón hét
gólt láthatott a közönség.
A labdarúgó-Európa-liga nyolcaddöntős párharcainak első mérkőzésein a két belga csapat
csatájából a vendég Genk került ki
győztesen, 5-2-re győzött ellenfele
otthonában, így gyakorlatilag az
első mérkőzésen eldöntötte a továbbjutást.
A másik gólzáporos párharcban
nyíltabb visszavágóra van kilátás,
hiszen a Lyon 4-2-re győzött a
hazai meccsen az AS Roma ellen
úgy, hogy a negyedik gólt a hosszabbításban szerezte a francia csapat.
A sorozat egyik esélyesének tartott manchesteri együttes Rosztovban az első félidőben Henrih
Mhitarjan közeli lövésével szerzett
vezetést. A végeredményt Alekszandr Buharov alakította ki a második
játékrész
elején.
A
Koppenhága otthon, az Anderlecht
idegenben szerzett előnyt az Ajax,
illetve az APOEL ellen. A brüsszeliek gólját a román Nicolae Stanciu
szerezte.
A visszavágókat csütörtökön
rendezik.

Eredményjelző

Labdarúgó-Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések: Gent
(belga) – Genk (belga) 2-5 (1-4), Olimpiakosz (görög) – Besiktas
(török) 1-1 (1-0), Olympique Lyon (francia) – AS Roma (olasz) 4-2
(1-2), Schalke 04 (német) – Borussia Mönchengladbach (német) 11 (1-1), Celta Vigo (spanyol) – Krasznodar (orosz) 2-1 (0-0), FC Koppenhága (dán) – Ajax Amsterdam (holland) 2-1 (1-1), Rosztov
(orosz) – Manchester United (angol) 1-1 (0-1), APOEL (ciprusi) –
RSC Anderlecht (belga) 0-1 (0-1).

A német rangadón nem bírt egymással a Schalke és a Mönchengladbach. Fotó: AP

Katalán csoda: a Barcelona 6-1-es
győzelemmel jutott tovább
a BL-ben

A Barcelona történelmi fordítást bemutatva, a 95. percben szerzett
góllal, 6-1-es győzelmével jutott tovább a Paris Saint-Germainnel
szemben, míg a Borussia Dortmund könnyed sikerrel fordított összesítésben a Benfica ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek
múlt heti, szerdai visszavágóján.
A Barcelona egy gyors gólban reménykedhetett, s ez be is jött, hiszen
Luis Suárez már a harmadik percben megszerezte a vezetést. A hazaiak
szinte végigtámadták az első félidőt, igaz, nem sok komoly helyzetet
alakítottak ki, ennek ellenére is megduplázták előnyüket a szünet előtt,
egy hatalmas párizsi védelmi hibának köszönhetően, amely Layvin
Kurzawa öngóljában csúcsosodott ki.
Hasonló „villámgóllal” indította a Barcelona a második félidőt, ezúttal a jobbhátvéd Thomas Meunier csúszott el olyan szerencsétlenül a
16-oson belül, hogy pont eltalálta a betörő Neymart, a 11-est – amelyet
a játékvezető csak azt követően fújt be, hogy egyeztetett alapvonali segédjével – pedig Messi bombázta a kapu jobb oldalába. Két perccel később Edinson Cavani kis híján betalált, de perdítése a kapufán csattant.
Az uruguayi támadó nem sokkal később, a 62. percben már nem hibázott, egy lefejelt labdát bombázott a léc alá, két perccel ezután viszont
ziccert rontott. A katalánoknak innentől kezdve három gólt kellett volna
lőniük a továbbjutáshoz, Neymar a 88. percben szabadrúgásból, három
perccel később pedig büntetőből is betalált. A játékvezető ekkor öt perc
hosszabbítást jelzett, amelynek utolsó másodperceiben Sergi Roberto
a Neymar által előreívelt labdát továbbította a hálóba.
A Barcelona lett ezzel a legrangosabb európai kupasorozatban az
első csapat, amely négygólos hátrányból fordít meg egy párharcot.
Németországban villámgyorsan ledolgozta idegenben összeszedett
egygólos hátrányát a Borussia: a 4. percben jobboldali szögletet követően Aubameyang fejelte közelről a labdát a Benfica kapujába. Mindkét
csapat előtt adódtak lehetőségek, bár a hazaiak többször veszélyeztettek, s végül ennek meg is lett a gyümölcse: a szünet után előbb Pulisic,
majd újra Aubameyang volt eredményes. A gaboni támadó ráadásul
harmadik találatát is megszerezte, így az első afrikai játékos lett, aki a
legrangosabb európai kupasorozat egyenes kieséses szakaszában mesterhármast jegyzett. Négygólos sikerével a Ruhr-vidéki együttes bebiztosította helyét a negyeddöntő mezőnyében, míg a lisszaboni alakulat
sorozatban hét megnyert tétmérkőzés után kapott ki.

Hatalmas öröm a Barcelona táborában: a PSG elleni sikerével a katalán csapat az első,
amely négygólos hátrányból fordít meg egy párharcot. Fotó: AP

Eredményjelző

Bajnokok
Ligája,
nyolcaddöntő,
visszavágó:
* FC Barcelona (spanyol) – Paris Saint-Germain (francia) 6-1 (20). Továbbjutott: az FC Barcelona, 6-5-ös összesítéssel.
Gól: Suárez (3.), Kurzawa (40., öngól), Messi (50., 11-esből),
Neymar (88., 91. – a másodikat 11-esből), Sergi Roberto (95.) illetve Cavani (62.).
* Borussia Dortmund (német) – Benfica (portugál) 4-0 (1-0). Továbbjutott: a Borussia Dortmund, 4-1-es összesítéssel.
Gól: Aubameyang (4., 61., 85.), Pulisic (59.).

Temesvárral a kupa négyes
döntőjében

Temesvár rendezheti a teremlabdarúgó-Románia-kupa négyes döntőjét. Erről határozott a labdarúgó-szövetség futsal szakbizottsága, miután a bánsági város nyújtott be pályázatot a rendezésre. Egyidejűleg
az elődöntők párosítását is kisorsolták. A sorshúzás előtt a kupa elhódítására egyaránt esélyes három csapat, a Temesvári Informatica, a
Dévai Autobergamo és a Székelyudvarhelyi FK azért szorított, hogy a
Marosvásárhelyi City’ust kapják ellenfélül, az egyetlen négyesdöntőrésztvevőt, amelyet mindannyian esélytelennek tartanak az említett nagyokkal vívott csatában. Végül a házigazda Temesvári Informatica
mondhatta magát szerencsésnek, hisz a Gherman-Nicuşan-féle „óvodával” játszhat az elődöntőben. Az első nap nyitómérkőzésén Déva –
Székelyudvarhely összecsapás lesz, míg a győztesek másnap a trófeáért
mérkőznek. Az elődöntőket március 20-án rendezik 17.30 és 20 órai
kezdettel, a döntőre 21-én kerül sor.
Ha a temesváriak örvendtek az ellenfélnek, a dévaiak és udvarhelyiek pedig egymásnak ígértek nehéz perceket, Cosmin Gherman, a
City’us társedzője azt nyilatkozta a szakszövetség honlapjának: Az ellenfeleink csak készüljenek, ahogyan illik, mert, noha nem mi vagyunk
az esélyesek, drágán fogjuk adni a bőrünket. Nincs veszítenivalónk, és
az utolsó pillanatig küzdeni fogunk. Bízom az „óvodánkban”.
(B.Zs.)
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Medicina CSU: Öt szett a statisztikáknak, játszmavesztés a sereghajtó ellen

Két mérkőzést is játszott múlt
héten a Marosvásárhelyi Medicina CSU A1 osztályú női
röplabdacsapata, amely számára immár minden tét nélkül zajlik a bajnokság. Míg a
hétközi, hazai pályás mérkőzését némileg váratlanul elvesztette az együttes, a hét
végi kiszálláson azzal keltett
meglepetést az alakulat, hogy
játszmát ajándékozott az
utolsó helyen álló Craiovának.
A két mérkőzésről készült beszámolónkat alább olvashatják.

Bálint Zsombor

Marosvásárhelyi CSU Medicina –
Lugosi CSM 2:3
Miután minden esélye elúszott
annak, hogy bejusson a rájátszás
felsőházába, nem tudta kellőképpen
motiválni magát a Lugos elleni bajnoki találkozóra a Marosvásárhelyi
Medicina CSU női röplabdacsapata.
A mérkőzésnek tulajdonképpen
csak a vendégek számára volt tétje,
hisz nekik még van esélyük arra,
hogy megfogják a 6. helyet az alapszakasz végére, és ennek megfelelően sokkal motiváltabbak voltak,
mint a marosvásárhelyiek. Azonban
az, hogy elveszítettek két játszmát
és ezzel egy pontot, lehet, hogy a riválisoknak kedvez, és ez az öt szett
csak a statisztikáknak számít.
Még egy jellemzője a mérkőzésnek, hogy Bogdan Stoica bukaresti
játékvezető gyakorlatilag partjelzők
nélkül irányította a mérkőzést. Nem
tudjuk összeszámolni, hogy hányszor nem vette figyelembe azt, amit
a partjelzők mutattak, de nagyon
sokszor. Nem feltétlenül mindig a
vendégek javára, azonban az ötödik
játszmát eldöntő labdamenet során
igen. 13-14-es állásnál ugyanis a
marosvásárhelyi támadás a vonalon
ért földet, a partjelző mutatta is,
hogy bent van, Stoica azonban a lugosiaknak adta a pontot, és ezzel a
szettet és a meccset is. Lelke rajta,
azonban nem csak ezt írhatjuk a ro-
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vására. Néhány ítélete a mérkőzés
során, főleg az irányított labdák esetében legalábbis mosolyra késztette
a kispadon ülőket, de legszívesebben szemberöhögték volna a bírót.
A marosvásárhelyiek játékára
szinte az egész mérkőzés során rengeteg hiba, rossz nyitás, figyelmetlen fogadás volt a jellemző, ez a
döntő szettben is igaz volt, a lugosi
pontok zöme a Medicina játékosainak hibájából született. A legroszszabban azonban a harmadik
játszmában játszottak a marosvásárhelyiek, igen szigorú, rögtönzött
edzői fejmosás (néhányan el is pityeredtek) kellett, hogy a negyedik
szett megnyerésével megmentsenek
legalább egy pontot a háromból.
Craiovai SCMU – Marosvásárhelyi
CSU Medicina 1:3
Ezen a mérkőzésen is kitartott a
marosvásárhelyi csapat gyenge formája, gyakorlatilag azóta, hogy kiderült, kimaradnak a felsőházi

rájátszásból, rosszul teljesít az alakulat. Az alapszakasz utolsó fordulójában a sereghajtó SCMU
Craiova otthonába látogatott a Medicina CSU, ahol meglepetésre elveszített egy játszmát, és hajszálon
múlt, hogy legalább egy pontot is
elhullajtson.
Az első szettben még minden
menetrend szerint alakult, a másodikban azonban átengedték a kezdeményezést a gyakorlatilag biztos
kieső házigazdáknak. A harmadik
játszmában, úgy tűnt, minden helyrerázódik, és a negyedik elején is,
amikor 9-1-re húzott el a Medicina.
A craiovai csapat azonban 15-re
egyenlített, és a szett végén 20:16ra átvette a vezetést, majd szettlab- Nem tudta kellőképpen motiválni magát a Lugos elleni bajnoki találkozóra a marosvásárhelyi
dája is volt 25:24-nél, amelyet ha csapat. Fotó: Nagy Tibor
megnyer, akkor pontot is rabolhatott volna a marosvásárhelyi csapat- egyetlen mentsége, hogy Klarić hi- pán két ponttal marad el az előtte
tól.
A
játszmát
azonban ányzott a keretből ezen a találko- végzett Karácsonkőtől és Jászvásártól.
nyögvenyelősen mégiscsak a Medi- zón.
A
három
pontnak
köszönhetően
a
Az alsóházi rájátszás szombaton
cina hódította el, amelynek az
CSU Medicina a 9. helyen végzett kezdődik, a CSU Medicina első elaz alapszakaszban, és az alsóházi lenfele a SCM Piteşti lesz, a mérkőJegyzőkönyv
rájátszásban a vigasztalódást jelentő zést a Pongrácz Antal-csarnokban
7. helyért van versenyben, hisz csu- rendezik.
Női röplabda A1 osztály, 21. forduló: Marosvásárhelyi Medicina CSU – Lugosi

CSM 2:3 (25:18, 19:25, 12:25, 25:21, 13:15)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 200 néző. Vezette: Bogdan Stoica
(Bukarest), Florin Vasile-Bosi (Bukarest). Ellenőr: Vasile Duşa (Zilah).
Medicina: Pucarević, Dobriceanu, Iancu, Petra, Varga, Klarić (Cauc, Rusu,
Teianu, Buterez, Babaş, Arniceru). Liberó: Molnar (Rancz).
Lugosi CSM: Canea, Ciocian, Rus, DeGeest, Warren, Bălae (Preda). Liberó:
Rotaru.
A 21. forduló további eredményei: Bukaresti CSM – Bukaresti Dinamo 3:1,
CSM Târgovişte – Karácsonkői Unic 3:0, Galaci CSU – Balázsfalvi Alba Volei 0:3,
Bákói Ştiinţa – SCM U Craiova 3:0, Jászvásári Penicilina – SCM Piteşti 3:0.

Jegyzőkönyv

Női röplabda A1 osztály, 22. forduló: SCM U Craiova – Marosvásárhelyi Medicina CSU 1:3 (18:25, 25:18, 21:25, 25:27)
Craiova, sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Robert Toader (Bukarest), Florin
Dragomir (Bukarest). Ellenőr: Adrian Apetrei (Ploieşti).
Craiova: Geoge, Postea, Misonova, Jaksić, Gagea, Truţa (Popovici, Matei). Liberó: Vlad.
Medicina: Pucarević, Dobriceanu, Iancu, Cauc, Varga, Rusu (Teianu, Buterez,
Ioan, Rancz). Liberó: Molnar (Arniceru).
A 22. forduló további eredményei: Bukaresti Dinamo – Jászvásári Penicilina
3:0, SCM Piteşti – Bákói Ştiinţa 0:3, Lugosi CSM – Galaci CSU 3:0, Karácsonkői
Unic – Bukaresti CSM 1:3. A Balázsfalvi Alba Volei – CSM Târgovişte mérkőzést
ma játsszák.

Az alapszakasz végeredménye és a Medicina CSU
programja az alsóházi rájátszásban

A női A1 osztályú női röplabda-bajnokság alapszakaszának végeredménye (a mai mérkőzés kimenetele nem befolyásolja a végső állást): 1.
Balázsfalva 60 pont, 2. Bukaresti CSM 56, 3. Târgovişte 50, 4. Bákó
45, 5. Dinamo 41, 6. Lugos 31, 7. Karácsonkő 29, 8. Jászvásár 29, 9.
Medicina CSU 27, 10. Piteşti 17, 11. Galac 5, 12. Craiova 3.
Az alsóházi rájátszás marosvásárhelyi érdekeltségű mérkőzései: 1.
forduló (március 18.): Medicina – SCM Piteşti, 2. forduló (március 22.):
Galaci CSU – Medicina, 3. forduló (március 25.): Medicina – Karácsonkői Unic, 4. forduló (március 29.): Jászvásári Penicilina – Medicina, 5.
forduló (április 1.): Medicina – SCMU Craiova, 6. forduló (április 5.):
SCM Piteşti – Medicina, 7. forduló (április 8.): Medicina – Galaci CSU,
8. forduló (április 12.): Karácsonkői Unic – Medicina, 9. forduló (április
22.): Medicina – Jászvásári Penicilina, 10. forduló (április 26.): SCM
U Craiova – Medicina.

Erdőszentgyörgy polgármestere
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című sportműsorának Ervin meghívottja Csibi Attila Zoltán.
Erdőszentgyörgy polgármesterével Szucher Ervin a Küküllő menti kisváros sportéletéről és infrastruktúrájáról beszélget.

Adósok maradtak a középszakasz utolsó hazai mérkőzésén

Ezúttal Robinson (2) teljesítménye is csalódást keltett: a Sirius légiósa „leküzdötte” magát Laudermill szintjére, aki a múlt meccsen „történelmi” nulla pontot ért el, és ezúttal sem sokat javult.
Fotó: Nagy Tibor

Az idény egyik leggyengébb teljesítményét nyújtották a Marosvásárhelyi
Sirius
női
kosárlabdacsapatának tagjai az
Aradi ICIM elleni találkozón, a bajnoki középszakasz keretében. Az
eredmény ennek megfelelően alakult, noha a vendégek sem csillogtak, például mindkét fél mindössze
1-1 triplát dobott egész mérkőzésen
(!).
A marosvásárhelyi csapatból to-

vábbra is hiányzott Gregory, aki sérülés miatt a kispadon melegítőben
követte a találkozót, de a pályára
lépő idegenlégiósok sem igazán
hozták, ami elvárható lett volna.
McCune például két perc alatt két
személyi hibával kezdte, ezért sokáig kellett a padon ülnie. Laudermill most azért eredményesebb
volt, mint az előző meccsen, amikor
„történelmi” nulla pontjával hívta
fel magára a figyelmet, de mezőny-

ből most is csak 6/22-es volt
a mutatója. Erre a szintre
„küzdötte le” magát Robinson is, 7/26-os dobóhatékonyságával, a belföldiek
pedig csak statisztáltak ezen
a meccsen. Gál Emese és
Alina Pop egyenként háromszor próbálták meg a félkörön kívülről, eredmény
nélkül.
A marosvásárhelyi csapatnak, amely már biztosan a 9.
helyen végez, még két találkozója van hátra a középszakaszból.
Jövő
héten
Alexandriára, majd Jászvásárra látogat.
Előtte szinte mindenki
úgy tudta, hogy ez az utolsó
találkozó hazai pályán az
idényben, hiszen a kiírás úgy
szólt, hogy a középszakasz
végén nincs rájátszás az alsóházban, az utolsó két csaRanglista

Felsőház
1. Sepsiszentgyörgy
2. Kolozsvár
3. Târgovişte
4. Brassó
5. Galac
6. Szatmárnémeti

Alsóház
1. Arad
2. Alexandria
3. Sirius
4. Jászvásár

24/1
17/8
17/8
14/11
12/13
9/16

49
42
42
39
37
34

11/11
10/12
4/18
1/21

33
32
26
23

pat kiesik. Aztán egy résztvevő a
kezdés előtt visszalépett, a kiírást
nem módosították, később a sportági szövetség közölte, hogy nem
esik ki senki, most pedig azt is megtudtuk, hogy a 9-10. helyezettek,
azaz a Sirius és Jászvásár még leját-

szanak egy helyosztót. Ezt persze
sehol nem közölték hivatalosan a
közvéleménnyel, csupán a Sirius
klubelnökétől, Kiss Istvántól tudtuk
meg a mérkőzésen. Ennyit a kosárlabdaszövetség profizmusáról (és
ez nem az első alkalom). (bálint)

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, alsóház 4. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – Aradi ICIM 62:84 (18-27, 12-22, 19-22, 13-13)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Amalia Marchiş (Kolozsvár), Bertalan István (Nagyvárad), Alexandru Ivan (Târgovişte). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).
Sirius: Robinson 21 pont, Laudermill 16 (1), McCune 13, Lovász 4, Radu 4, Mészáros 4, Alina Pop, Gál, Parajdi, Bartha.
Aradi ICIM: Stroman 29 (1), Hadžović 21, Pašić 17, Nagy 13, McGuire 2, Demeter 2, Moraru, Mercea, Szőcs, Zidaru.
Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, felsőház, 6. forduló: Brassói
Olimpia – Kolozsvári U 62:75, CSM Târgovişte – Galaci Phoenix 53:50, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Szatmárnémeti CSM 72:64; 7. forduló: Galaci Phoenix
– Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 45:92, Szatmárnémeti CSM – Brassói Olimpia
69:70, Kolozsvári U – CSM Târgovişte 88:54; alsóház 4. forduló: Jászvásári Poli
– CSBT Alexandria 66:78.

Eredményjelző

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz:
* felsőház, 24. forduló: Temesvári KK – Nagyváradi CSM CSU 73:92, Kolozsvári U – BCM U Piteşti 94:84, Bukaresti Steaua CSM – Nagyszebeni CSU 71:57;
25. forduló: Nagyszebeni CSU – BCM U Piteşti 84:76, Nagyváradi CSM CSU – Bukaresti Steaua CSM 80:72. Tegnap, lapzárta után játszották: Temesvári KK – Kolozsvári U.
Az állás: 1. Kolozsvár 38 pont, 2. Nagyszeben 35, 3. Steaua CSM 34, 4. Nagyvárad 32, 5. Piteşti 31, 6. Temesvár 30.
* alsóház, 24. forduló: SCM U Craiova – Bukaresti Dinamo 84:64. Tegnap, lapzárta után játszották: Galaci Phoenix – Marosvásárhelyi Maros KK. Az állás: 1.
Maros KK 28 pont, 2. Craiova 25, 3. Galac 25, 4. Dinamo 25.
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Keményebb élelmiszer-ellenőrzéseket
és szorosabb védelmi együttműködést sürgetnek

Az EP strasbourgi plenáris
ülésén

Az Európai Parlament e heti
strasbourgi plenáris ülésén
kerül sor a március 9-10-i
uniós csúcs, illetve a közelgő
60. évforduló kapcsán született Római nyilatkozatról
szóló vitára. A vitán jelen
lesz Jean-Claude Juncker bizottsági elnök, Donald Tusk,
Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök és Louis Grech máltai miniszterelnök-helyettes.

Mózes Edith

A képviselők szerdán szavaznak
az élelmiszer-ellenőrzések szigorításáról. A tervezet az ételek jobb
nyomon követhetőségét, a hamisítás visszaszorítását és a fogyasztói
bizalom helyreállítását célozza.
Az új jogszabály átfogó és hatékony kontrollt kínál az élelmiszerek és takarmányok, az állatorvosi
és növény-egészségügyi követelmények, valamint a biotermékek
és földrajzi védettséget élvező termékek ellenőrzési rendszerére. A
közelmúlt nagy port kavaró hamisítási botrányai (mint például a lóhúsbotrány) arra mutattak rá, hogy
a hatóságoknak hatékonyabb eszközökkel kell tudniuk ellenőrizni
az élelmiszerlánc összes tagját.
A védelmi együttműködés
politikai akarat kérdése
A védelmi együttműködés politikai akarat kérdése és nem jogi
ügy – olvasható a külügyi és alkotmányjogi bizottság csütörtökön
szavazásra kerülő állásfoglalástervezetében.
A képviselők javaslata szerint az
Európai Védelmi Ügynökséget és
az állandó strukturált védelmi
együttműködést
saját
uniós
büdzsével rendelkező uniós intézményként kell kezelni és fel kell
állítani egy védelmi miniszterekből álló tanácsi formációt is. A két
bizottság sürgeti, hogy a tagállamok ténylegesen emeljék a védelmi kiadásaikat a GDP 2%-ára,
ami a következő évtizedre mintegy
100 milliárd euró pluszforrást jelentene.
Vita: március 15., szerda,
szavazás: március 16., csütörtök
Német útdíjrendszer – választ
várnak a Bizottságtól a képviselők
Átdolgozás után is uniós jogot
sért a német útdíjrendszer – mondják a képviselők a szerdán szavazásra kerülő állásfoglalásban.
A 2015-ös eredeti rendszer
megengedte volna a német sofőröknek, hogy a gépjárműadóból
vonják le az útdíjat, ezt azonban –
mivel a külföldieket diszkriminálta
– a Bizottság »elkaszálta«. A jogsértési eljárást felfüggesztették,
miután a Bizottság és a német közlekedési minisztérium tavaly decemberben megállapodásra jutott.
Az EP szakbizottsága szerint azonban az új szabályok még mindig
kedveznek a német sofőröknek,
így a képviselők választ várnak a
Bizottságtól, hogy miért is állt el a
jogsértési eljárástól.
Szavazás: március 15., szerda
Vita az abortuszra vonatkozó
amerikai „globális tilalomról”
A képviselők kedden délután vitatják meg a külügyi főképviselővel
Trump
elnök
azon
rendelkezését, amely újra arra kötelezi az amerikai pénzből működő
civil szervezeteket, hogy bizonyítsák: nem hajtanak végre abortuszt
és nem is segítik elő.
Az amerikai elnök januárban
írta alá azt a rendeletet, amely
megtiltja az amerikai állami forrást
használó nemzetközi civil szervezeteknek, hogy az abortusszal kapcsolatos bármilyen szolgáltatást

nyújtsanak. Az Egyesült Államok
évi 3 milliárd dollárral járul hozzá
a világ egészségügyi helyzetének
javításához, amivel a világ legnagyobb donorjának számít.
Konfliktusból származó ásványkincsek: kötelező ellenőrzés
importőröknek
Egy csütörtökön szavazásra bocsátott rendelettervezet megálljt
parancsolna annak a gyakorlatnak,
hogy konfliktusból származó ásványkincsek révén finanszírozzanak fegyveres csoportokat és
emberi jogi sérelmek elkövetését.
A „konfliktusásvány” jogszabály
az ón, tantál, volfrám, ezek ércei
és az arany legkisebb importőrein
kívül mindenkit arra kötelezne,
hogy „megfelelő gondossággal”
ellenőrizze beszállítói láncát, a
gyártóknak pedig jelenteniük kell,
hogyan monitorozzák forrásaikat.
A tárgyalások során a képviselők meggyőzték a Tanácsot, hogy
a konfliktuszónákból és nagy kockázatot jelentő térségekből érkező
ón, tantál, volfrám, ezek ércei és az
arany importőreinek kötelező legyen az OECD útmutatásaira alapozott ún. megfelelő gondossággal
végzett ellenőrzés.
A kis mennyiséget importáló
cégek – ékszerészek, fogorvosok –
mentesülnek a követelmények
alól, viszont a termékeikben a fenti
ásványokat használó gyártó cégeket arra ösztökélik, hogy rendszeres
jelentést
készítsenek
forrásaikról és csatlakozzanak egy
uniós nyilvántartáshoz.
Vita: március 15., szerda, szavazás: március 16., csütörtök
Hulladékok: több újrahasznosítás,
kisebb szeméthegyek
2030-ra az újrahasznosítás
arányát a mai 44-ról 70%-ra kell
emelni – olvasható egy szerdán
szavazásra kerülő jogszabálytervezetben. A képviselők szeretnék a
nagy környezeti terhet jelentő hulladéklerakók arányát 5%-ra, az
ételhulladék arányát felére csökkenteni.
2030-ra a kommunális hulladék
(ideértve a háztartások és kisvállalkozások szemetét) 70%-át kellene
újrahasznosítani
vagy
előkészíteni újrahasználatra (ez ellenőrzést, tisztítást vagy javítást jelent). A Bizottság eredetileg
65%-os arányt javasolt. A papír,
karton, műanyag, üveg, fém, fa
csomagolóanyagok tekintetében a
képviselők 80%-os arányt javasolnak.
2014-ben Ausztria, Belgium,
Dánia, Németország, Hollandia és
Svédország gyakorlatilag semmilyen kommunális hulladékot nem
küldött lerakókba, Ciprus, Horvátország, Görögország, Lettország
és Málta a kommunális hulladék
háromnegyedét még mindig így
tárolja. Az európai hulladékkezelés az elmúlt évtizedekben fejlődött, de a kommunális hulladék
harmada még mindig lerakókba
kerül és az újrahasznosítási arány
kevesebb mint ötven százalék – a
tagállamok között pedig óriási szórás van. A hulladékkezelés javítása
jótékony hatással lenne a klímára,
az egészségre és a gazdaságra is. A
Bizottság a körkörös gazdaság elősegítése érdekében négy törvényjavaslattal állt elő.
Vita: március 14., kedd, szavazás: március 15., szerda
Napirenden szerepel még a lőfegyverekről szóló irányelv, Montenegró tagsága, vitáznak az
európai pártok finanszírozásáról, a
2018-as büdzsé prioritásairól és a
női egyenjogúságról.
(Forrás : az Európai Parlament
Tájékoztatási Irodája Magyarországon)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

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. (-)
ELADÓ lucernamag. Tel. 0742-461959. (59669-I)

MINDENFÉLE

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

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
március 13-án a drága jó
édesapára,
nagyapára,
a
mezőkölpényi
születésű
GÁLFI LÁSZLÓRA halálának
16.
évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerettei. (59527)

Már három éve, hogy itt
hagytál
bennünket,
de
szívünkben őrzünk, mint egy
drága kincset. A múltba
visszanézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. Mi
könnyes szemmel megállunk
sírodnál, te nem szólsz, de mi
tudjuk,
hogy
hívtál.
Mi
szólítunk, de a néma sír nem
felel, de te a szívünkben
örökké létezel. Múlik az idő, de
a fájdalom marad, betöltetlen
az űr, mely szívünkben
maradt. Csillaggá változtál,
barangolsz az égen, gyere
mifelénk úgy, mint régesrégen. Tudjuk, hogy nem
jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne
tudjon
fájni.
Szívünkben
helyedet nem pótolja semmi,
míg a földön élünk, nem
fogunk feledni!
Fájó
szívvel
emlékezünk
GOMBOS
ROZÁLIÁRA
március 13-án, halálának
harmadik
évfordulóján.
Emlékét őrzi férje, Laci, lánya,
Rózsika, fia, Lackó és veje,
Sanyi. Nyugodjál békében!
(59671-I)

Jelentkezni lehet a Zabhegyező fesztiválra

A Creactivity Kids Club gyermekcsoportot visz a XXVI. Zabhegyező
nemzetközi gyermekfesztiválra, Magyarország legszínesebb és
legtanulságosabb gyermekrendezvényére.
Időpont: 2017. április 12–16. Helyszín: Pápa, Magyarország.
Korosztály: 6-13 év. Ár: 540 lej. Részletes infók a 0749-154-849-es
telefonszámon.
A
KIBÉDI
ERDŐTULAJDONOSOK
TÁRSULÁSÁNAK
vezetőtanácsa értesíti a tagokat, hogy március 19-én, vasárnap 16
órára összehívja az évi nagygyűlést. (59523)
Szomorú szívvel emlékezünk
id.
SIDO
JULIANNÁRA
halálának 6. évfordulóján.
Akik szerették, gondoljanak rá
kegyelettel! Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
Sido, Szakács és Kovács
családok. (571)

Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett édesanyára, FODOR
ZSUZSÁNNÁRA
született
Fekete
halálának
5.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi lánya, két fia és
azok családja. (59642)

ELHALÁLOZÁS
Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki soha nem kértél, csak
adtál, örökre elmentél.
Szereteted a szívünkben örökké
élni fog,
drága jó édesanya, nagymama,
dédnagymama, testvér, sógornő,
nagynéni, rokon, szomszéd, volt
kolléganő és kedves ismerős.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
OPRIS MAGDOLNA
az OCL Alimentara
volt dolgozója
2017. március 7-én, életének 87.
évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése március 14-én
14 órakor lesz a katolikus temető
felső kápolnájából, unitárius
szertartás szerint.
A gyászoló család. (59639-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szeretettel gondolnak
FÜZI MIHÁLY
agrármérnökre,
hogy csendesen megpihent. Temetése 2017. március 14-én 12
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Nyugalma
legyen békés!
Fájó szívvel búcsúzik tőle
a családja. (59682-I)

Istenem, súgd meg neki halkan,
lágyan szólj hozzá, hogy ne
zavarjam. Álmomban keressen
meg engem, még egyszer hadd
lássam, hadd öleljem. Nem
szólnék róla, hogy mélyen gyötör
a bánat, csak hadd lássam még
egyszer drága édesapámat. Hadd
legyen nekem ez a legszebb
álmom, súgd meg neki halkan,
hogy
nagyon
szeretem
és
mindennap várom.
Szívünkben
el
nem
múló
fájdalommal emlékezünk március
13-ára, amikor 20 éve, hogy
eltávozott örökre a szentgericei
születésű BENKE ALBERT, a
Konzervgyár volt dolgozója. Soha el nem feledünk téged.
Felesége, két lánya családjával, unokái: Istvánka és Orsolya
családjával. Nyugodj békében, drága édesapánk! (59668-I)

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, de sajnos nem lehetett. Az én időm lejárt, hamarabb,
mint szerettem volna, bocsássatok meg, de nem tehetek róla.
Már többé nem szenvedek, a fájdalom az, hogy nem lehetek veletek.”
Megrendült szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, gyermek,
testvér, sógor, nagybácsi, keresztapa, koma, rokon, szomszéd és jó barát,
ifj. KRISTÓF PÉTER
március 11-én, életének 51. évében hosszú szenvedés után
csendesen megpihent. Drága halottunk temetése március 15-én
14 órakor lesz a sáromberki ravatalozóból. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (59685-I)
Értem többé nem aggódsz,
nem fáradsz és nem dolgozol,
Örök álom zárja le szemed,
Megpihenni tér két dolgos kezed.
Drága jó szívét, dolgos kezét
Áldd meg, jó Atyám,
S megköszönöm, hogy te lehettél
az édesapám.
Fájó szívvel búcsúzik
ifj. KRISTÓF PÉTERTŐL
szerető lánya, Noémi. Nyugodj
békében, drága édesapám!
(59685-I)
A búcsúszó, mit nem mondtál ki,
elmaradt,
Elmentél, de gondolatban
örökre velünk maradsz.
Bánatos szívvel búcsúzunk
drága jó testvérünktől, a sáromberki
ifj. KRISTÓF PÉTERTŐL.
Összetört szívű testvérei: Márta
és családja, Hajni és családja.
Nyugodj békében! (59684-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, testvér és
rokon,
CSISZÉR MIHÁLY
életének 81. évében 2017. március 10-én megpihent. Temetése
március 14-én, kedden 16 órakor
lesz a marosvásárhelyi római katolikus temető alsó kápolnájából,
református szertartás szerint.
Isten nyugosztalja!
A gyászoló család. (59680-I)
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel búcsúzunk a drága jó
édesanyától, nagymamától, testvértől, rokontól és jó szomszédtól,
FÜLÖP POLIXÉNIÁTÓL
szül. Koncz
aki életének 81. évében rövid
szenvedés után elhunyt. Temetése a parajdi református temetőben lesz március 13-án, hétfőn
délután 1 órától. Bár többé nem
lehetsz közöttünk, a szívünkben
örökké élni fogsz. Nyugodj békében, drága édesanyám, Mamikám! (59681-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866.
(59483)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)

FRANCIA CÉG bútorfényező műhelyébe alkalmaz SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEKET. Ingyenes szállítást, étkezési jegyeket és kedvező fizetést ajánlunk. Tel. 0748-111-797, 0748-111-796. (18707-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)

AUTÓSZERVIZ alkalmaz tapasztalattal rendelkező AUTÓSZERELŐT. Tel. 0722-577-240. (18644)

Az OLIGRAF dekorációs műhelyébe DEKORATŐRT és KÉPZETLEN MUNKAERŐT alkalmaz. A
fényképes önéletrajzokat várjuk naponta 8-18 óra között a Cuza Vodă u. 53. szám alá vagy az office@oligraf.ro e-mail-címre. (18703-I)
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Marosvásárhely municípium

versenyvizsgával
felvesz egy munkást a szociális osztályra

Az állást olyan jelentkezők tölthetik be, akik eleget tesznek a
2011. évi, utólagosan módosított és kiegészített 286-os kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak.
Sajátos követelmény:
– középfokú végzettség érettségi diplomával
– géplakatos vagy villamosgép-szerelő, fűtésszerelő szakképesítés
A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3.
szám alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2017. március 27-én 12 óra – a dossziék benyújtásának határideje
– 2017. április 4-én 10 óra – gyakorlati vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük.
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a
www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT keresünk, házaspárok előnyben. Tel.
0745-696-055. (18706-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT. Tel. 0745-696-055. (18706-I)

A csíkszeredai RITAB TECHNIK&SUPPORT KFT. munkatársakat keres a következő állások betöltésére: 1. SZERELŐ. Feltétel: alapfokú német- vagy jó angolnyelv-tudás, hajtási jogosítvány, hajlandóság
külföldi kiszállásokra, a targoncás-hegesztő engedély előnyt jelent. Feladatok: gépek, gyártósorok szét-,
illetve összeszerelése, telepítése Európa területén. 2. ENGEDÉLYEZETT VILLANYSZERELŐ. Feltétel:
alapfokú német- vagy jó angolnyelv-tudás, szakmai tapasztalat, hajlandóság külföldi kiszállásokra. Feladatok: gépek, gyártósorok elektromos berendezéseinek ki- és bekötése. A fényképes önéletrajzokat a toroksandor79@gmail.com vagy a sandor.torok@ritab.ro e-mail-címre várjuk. Csak a kiválasztott
személyeket értesítjük. (59490)
A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 83. szám alá
lehet benyújtani. (18710-I)

A Népújság
hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST

a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.
KLARA gyógyító és javasasszonynak márciusban van a
legerősebb kötésfeloldó és gyógyító ereje.
Bármilyen egészségi, szerelmi és egyéb problémát
megold.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalván az alkoholizmusból, az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből hálás, hogy
ismét sikeres az üzleti élete, a gazdasági válság ellenére
is.
Hívják bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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