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Gólyapárok versenyeztek

Nagy „cirkusz” a palotában

Csitul
a kanyarójárvány?

A mai napig sem kapta meg a novemberben igényelt kanyaró elleni oltóanyagokat a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság. A
megbetegedések számából ítélve
csendesedni látszik a járvány, márciusban eddig egy új esetet fedeztek fel
megyénkben.

____________2.
Saját forrásból
fedezik
a beruházást

A megyei önkormányzat eredetileg
úgy tervezte, hogy bankkölcsönből fedezi a kifutópálya felújítási munkálatait, hiszen az önkormányzatnak
lehetősége lenne hitelt felvenni.

____________3.
Táncosok
birodalma

A sporttánc elbűvöl, elvarázsol, kiröpít
a monotóniából és szórakoztat. A
táncparketten csodálatos ruhákban, a
zene ritmusára perdülve-fordulva a
párok kecses, elegáns mozdulatokkal,
kiforrott koreográfiára suhanva, mosolyogva gyönyörködtetik a nézőt.

Kacagó szemű bohóc, zsonglőr, fehérre mázolt arcú, mozdulatlan szoborlány, fekete frakkos cirkuszigazgató – szombat
délután ez a díszes társaság fogadta a Kultúrpalota előcsarnokába belépőket. A Mai Generáció Ifjúsági Egyesület (MAG)
hetedik alkalommal megszervezett városi gólyabálja az artistavilág varázsát keltette életre a palotában, amelyet
három órán át több száz tizenéves hangja töltött be.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Hét marosvásárhelyi középiskola gólyabáljának győztes párja mérte
össze ügyességét, gyorsaságát a telt házas nagyteremben, amelynek minden szögletében szurkolók plakátjai sorakoztak. A leglelkesebb tábora
egyértelműen a Bolyai líceumot képviselő gólyapárnak volt, de a Marosvásárhelyi Református Kollégium, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum, a Művészeti Szakközépiskola, az Elektromaros
Technológiai Líceum, a Pedagógiai Líceum és a Traian Vuia középiskola
versenyzőit is sokan biztatták.

Az ima erejével a római katolikus iskoláért

(Folytatás az 5. oldalon)

Elhangzott a magyar kormány üzenete

Kéz a kézben, élő láncolatot
alkotva mondott közös imát a
belvárosi Keresztelő Szent
János-plébániatemplom hajóját megtöltő gyülekezet a
marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumban tanuló gyermekekért, fiatalokért, szüleikért, a tanítókért,
tanárokért, hitoktatókért, az
iskola igazgatójáért és „azokért is, akiknek bölcs döntése
nyomán a tanítás ismét zavartalanná válhat”.

Bodolai Gyöngyi
A közös imán jelen volt Farkas
Balázs, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának ideiglenes vezetője, a magyar kormányt képviselő
Szilágyi Péter helyettes államtitkár,
Novák Zoltán Csaba RMDSZ-szenátor, Biró Zsolt és Vass Levente
parlamenti képviselők, Péter Ferenc, Maros, Borboly Csaba, Hargita és Tamás Sándor, Kovászna
megye tanácsának elnöke, valamint
Borbély László, a Katolikus Státus
Alapítvány képviselője.

Legfontosabb és legszentebb
ügyünkért, a jövő nemzedék, az
anyanyelvi oktatás bölcsőjét jelentő
iskoláért fordulunk Istenhez az
imádság minden lehetséges formájával, hangzott el Oláh Dénes
római katolikus esperes igeliturgiájában. Minden keresztény ember
kérő imája mellett hálával tartozunk őseinknek, akik gazdag épített
örökséget hagytak ránk. A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség
büszke a nyolc státusiskolára, ami
a felnövekvő nemzedék iránt érzett
felelősségből áldozatok árán épült,
és amelyeket 1948-ban államosítottak, évszázadok kincsét semmisítve meg. Népünk legidőtállóbb
erőssége a templom mellett az iskola volt, ezért építtette mindkettőt
újra minden dúlás után. A templomban erőt gyűjtött, az iskola
pedig a gyermekek nevelését, testi
és szellemi kiteljesedését szolgálta,
ma pedig szent kötelességünk
megtölteni élettel. A közbenjáró
ima, mint a felebaráti szeretet legszentebb példája, a közös ügyért
kell szóljon, a fölfele irányulóval a

főesperes erőt kért a felvállalt harc
folytatásához. Nemcsak egyet akarunk, egyként akarjuk ezt – jelentette a két a kézben elmondott
Miatyánk, amitt Tamás Csilla
imája követett.
Közös akarattal és törekvéssel
jutottunk arra az elhatározásra,
hogy imádkozzunk azért, hogy a tanítás ismét zavartalan legyen a katolikus iskolában, legfőképpen
pedig azokért, akiket jogtalanul
meghurcoltak, Tamási Zsolt igazgatóért, a megfélemlített szülőkért és
gyermekekért – tolmácsolta Farkas
Balázs, a csíkszeredai főkonzulátus
ideiglenes vezetője Soltész Miklós
egyházügyi államtitkár üzenetét,
aki édesanyja súlyos állapota miatt
kényszerült távol maradni. „A
közös imádság nem irányul senki
ellen, ahogy a katolikus iskola sem
valakik ellen, hanem valakikért tevékenykedik.” Hiszem és mindanynyiunknak hinnünk kell, hogy
sok-sok ilyen alkalom a Szentlélek
erejével hat azokra, akik vagy félelmükben, vagy rossz szándék miatt
(Folytatás az 5. oldalon)

____________6.
Győzelem egy
horrormérkőzésen

Fontos három pontot szerzett a Marosvásárhelyi ASA a labdarúgó 1. liga
alsóházi rájátszásának második fordulójában a Sziget utcában, miután 2-1
arányban legyőzte a csapat egykori
edzője, Dan Alexa által felkészített
Concordia Chiajna együttesét, amely
az egyik kiesőjelölt alakulat az ASA
mellett.

____________7.

Szakaszzárás
a „nulladikban”

Bodolai Gyöngyi

Lezárult az előkészítő osztályokba való beiratkozás első szakasza.
Megyénkben száz, ebből Marosvásárhelyen 20 „nulladik” osztály
indul. A százban sajnos benne vannak az összevont osztályok is, hiszen
sok vidéki településen csak egy fél- vagy negyedosztálynyi gyermek
kezdi az iskolát az új tanévben.
Megyeközpontunkban a kövesdombi Liviu Rebreanu, a Dr. Bernády
György, a Nicolae Bălcescu, a meggyesfalvi Serafim Duicu és a Romulus Guga iskolákban, valamint az említett tanintézményekhez csatolt központokban indul két-két osztály. A Bălcescu iskolában a
Waldorf-osztállyal egészül ki a keret, a volt 1-esben a Rozmaring központba, a Gugában a hidegvölgyi Szivárvány Házba járó gyermekekből áll a második speciális osztály.
Az érdeklődés a tanintézetek iránt az idén sem egyenletes. Míg a
központi iskolákat megrohanták a szülők, és sokan azt is vállalták,
hogy a választott iskola körzetébe kérjenek ideiglenes lakhelyet, a városnegyedi iskolákban a beiratkozás első szakasza után maradtak még
helyek az újraelosztás időszakára is (április 24–30. között). Néhol az
iskola neve, fekvése volt a vonzó, másutt a tanítónőre „utaztak” a szülők – mondhatjuk a szlengből vett kifejezéssel. Ahol az alsó tagozatos
pedagógus nagy népszerűségre tett szert, ott méhkaptárrá vált az iskola. Akinek egyszer vagy többször rossz hírét keltették a diákokkal
való bánásmód miatt, legyen bármennyire is képzett, igényes tanító,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 26 perckor,
lenyugszik
18 óra 34 perckor.
Az év 79. napja,
hátravan 286 nap.

Ma KLAUDIA,
holnap BENEDEK napja.
IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 120C

min. 30C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

3, 21, 37, 13, 19 + 16
38, 12, 28, 2, 9, 40

40, 45, 38, 8, 11, 34

Megyei hírek

NOROC PLUS: 1 6 0 0 3 9

SUPER NOROC: 3 6 8 5 8 2
NOROC: 0 6 0 8 0 9 8

Jogi tanácsadás

Március 22-én, szerdán délután 4 órától szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Szépvízi örmények
– könyvbemutató

A Szent László király emlékét idéző Csíkszépvíz az erdélyi
nemzetiségek, örmények és székelyek együttélésének
példája. Templomának belső restaurálása emlékére és a
Szent László-év alkalmából az Erdélyi Magyarörmények
Szövetsége Szépvízi örmények címmel jelentetett meg kiadványt. A kötetet március 22-én, szerdán 17 órai kezdettel mutatja be a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termében Sebestyén Péter
szépvízi származású plébános, aki a könyv jelen lévő
szerzőivel folytat beszélgetést. A duduk nevű örmény
hangszeren kaukázusi népdalokat ad elő Ősz Domokos,
a Marosvásárhelyi állami Filharmónia fúvósa. A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesületnek a Szent
György Lovagrend védnöksége alatt szervezett rendezvényére a belépés ingyenes.

A Látó Arany-számának bemutatója

Arany János születésének 200. évfordulójára a Látó szépirodalmi folyóirat tematikus lapszámmal jelentkezett, amiben költők, írók, irodalomtörténészek beszélnek a maguk
Arany-képéről. A 200. AranyLátónak becézett számot a lap
szerkesztői – Demény Péter és Kovács András Ferenc –,
valamint szerzői – Nagy Attila és Markó Béla – ma 18 órától mutatják be a marosvásárhelyi G. Caféban.

Vitéz lélek – budapesti vendégjáték

Tamási Áron Vitéz lélek című művét mutatja be ma 19 órakor a budapesti Nemzeti Színház a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, a Nagyteremben. Rendező: Vidnyánszky
Attila. Az előadásra a Bernády György-mecénásbérletek
érvényesek.

Kamarazeneest a Kultúrpalotában

Kamarazeneestre kerül sor a Kultúrpalota kistermében
március 21-én, kedden este 7 órakor. Fellép az Obermann
vonósnégyes: Sipos Péter – I. hegedű, Csibi Dávid – II.
hegedű, Mogyorósi Szilárd – brácsa, Gyárfás Blanka – gordonka. Műsoron: Haydn-, Mozart-, Sosztakovics-művek.

Póra Zoli és a Stone Hill
– gyermekkoncert

Hova megy a vonatom? címmel újabb gyermekkoncertre
kerül sor a marosvásárhelyi Jazz Clubban. A gyermekeket
és felnőtt kísérőiket Póra Zoli és a Stone Hill zenekar szórakoztatja március 23-án, csütörtökön délután 6 órától. Az
előadás idején a Painting You arcfestéssel szolgál, a koncert után pedig egyórás gyerekbuli kezdődik Dömével.

Szaxofonkoncert Segesváron

Az ismert kolozsvári Transylvanian Saxophone Quartet Segesváron lép fel szerdán, március 22-én 18 órakor a polgármesteri hivatal dísztermében. Műsoron: Bartók Béla, Jean Absil,
Jean Rivier és Isaac Albeniz művei. A belépés ingyenes.

Vécébe esett egy kislány

A cikmántori iskola kinti vécéjébe esett szerdán egy hétéves kislány. A gyereket egy helybéli férfi próbálta kimenteni, de végül ő maga sem tudott kimászni, így a megyei
tűzoltóságot riasztották a helyszínre. A tűzoltók segítségével a gyerek és a férfi is épségben kijutott. Florin Balu
szásznádasi alpolgármester szerint az iskola udvarán levő
mellékhelyiséget régóta nem használták, a polgármesteri
hivatal ugyanis modern, belső illemhelyeket alakított ki a
tanintézetben, így a gödör nem ürülékkel, hanem esővízzel volt tele. Az alpolgármester megígérte, hogy ezután
vaspánttal zárják le az illemhely ajtaját. Az ügyben a rendőrség vizsgálódik.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Továbbra sem érkezett meg az oltóanyag

Csitul a kanyarójárvány?

A mai napig sem kapta meg a novemberben igényelt kanyaró elleni oltóanyagokat a Maros Megyei
Közegészségügyi
Igazgatóság.
A
megbetegedések számából ítélve csendesedni
látszik a járvány, márciusban eddig egy új esetet
fedeztek fel megyénkben.

Stelian Caraghiaur, a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság sajtószóvivője lapunk érdeklődésére elmondta,
tavaly 331, idén pedig 63 kanyaróval diagnosztizált beteg
szerepelt a nyilvántartásukban. Az utóbbi időben a statisztika arra utal, hogy csökkenőben van a megbetegedések
száma, márciusban eddig csupán egy új esetről szereztek
tudomást. Mint mondta, februárban elfogyott az úgynevezett ROR, azaz mumpsz, rózsahimlő és kanyaró ellen védelmet nyújtó vakcinakészletük, tudomása szerint a
családorvosoknál még maradt bizonyos mennyiség. A közegészségügyi igazgatóság tavaly novemberben kért több
mint 13 ezer adag oltóanyagot az idei évre, viszont ez a

mai napig nem érkezett meg, mi több, nem is tudják, hogy
egyáltalán megtörtént-e az országos szintű közbeszerzés.
Érdeklődésünkre, hogy a vakcina hiánya miatt hány
olyan gyerek nem kapta meg az oltást, akiknek ebben az
időszakban lett volna esedékes, a szóvivő elmondta, január
20-i adatokkal rendelkezik, ekkor készült összesítés azokról a gyerekekről, akik meg kellett kapják a kanyaró elleni
vakcinát. 1080 kilenc-tizenegy hónapos, 2145 egy-négy
éves, 1031 öt-kilenc év közötti gyerek szerepelt a jegyzéken, akik egyetlen dózist sem kaptak meg, amikor az
ideje lett volna, és 4493 öt-kilenc éves, akik a két adagból
csupán egyet kaptak meg. Esetükben pótolni kell a mulasztást.
A fertőző betegségek terjedését felügyelő és ellenőrző országos központ adatai szerint országszerte március
10-ig 3446 kanyarós megbetegedést jegyeztek, és 17 halálesetet, ami a kanyaróval hozható összefüggésbe.
(menyhárt)

Lucian Goga a Prefektusok és Alprefektusok
Egyesületének főtitkára

Gigi Petre a Lucian Goga prefektussal közösen tartott
sajtótájékoztatón elmondta, hogy az egysület egész sor módosító javaslatot fogalmazott meg a közigazgatási törvénykönyvhöz, többek között azt, hogy a dekoncentrált
intézmények vezetőinek kinevezéséhez legyen kötelező a
prefektus beleegyezése, illetve a területi közigazgatási egységek önkormányzatainak jegyzői a polgármesterek alárendeltségéből
kerüljenek
a
prefektusok
direkt
alárendeltségébe, úgy, ahogyan 2005-ig volt.
Több módosító javaslat megfogalmazódott azzal kap-

csolatosan is, hogy a prefektusi tisztség maradjon magas
rangú köztisztviselői státusban, vagy legyen közméltóság.
Ebben a kérdésben nem jutottak közös nvezőre. Március
27-ig összegzik a véleményeket és javaslatokat, hangzott
el a sajtótájékoztatón.
Arról is vitáztak, hogy a prefektusok kinevezésének jelenlegi formája ideiglenes, nem biztosít stabilitást. Meg
akarnák erősíteni a prefektusok pozícióját, és újra létre szeretnék hozni a prefektúra keretében működő főtitkárságot,
amely az operatív vezetést biztosítaná. Véleményük szerint
szükség van a prefektúrák operatív vezetésének a kiegészítésére.
A közgyűlés az egyesület alelnökének választotta Arad
megye prefektusát, főtitkárnak Lucian Goga prefektust. A
közgyűlés konklúzióit március 27. után hozzák nyilvánosságra, és javaslataikat továbbítják a parlamentnek. (mózes)

Mától zajlik Marosvásárhelyen a tavaszi nagytakarítás.
Ma az Észak, Prahova, Liget, Homoród, Szamóca, Orgona,
Tolsztoj, 1989. December 22., Bükk (Făget), C. R. Vivu,
Székely Vértanúk, Asztalos, Hajnalcsillag, Béke, Coşbuc,
Építők utcákból szállítják el a járdák szélére kitett szemetet.

Kedden a G. Coşbuc, Építők, Gyöngyvirág, Grigorescu,
Kornisa sétány, Gh. Marinescu, D. Cantemir, Dr. Ciugudeanu, Gen. I. Dumitrache, Kikelet, Bob Ioan, Ştefan Rusu,
Teleki Sámuel, Somostető, Köcsög, Cserjés és Argeş utcák
kerülnek sorra.

Tűzesetek
Szombaton Szászrégenben rövidzárlat miatt füsttel telt
meg egy pince. A helyszínre a megyei katasztrófaelhárító
felügyelőséget riasztották. Senki nem sérült meg. Vasárnap
Marosvásárhelyen, az Észak utcában egy ház tetőzete gyúlt
ki, és égett le 30 négyzetméteren. A tűznek nem voltak áldozatai – tájékoztatott Cristian Virag, a megyei katasztrófa-elhárító felügyelőség szóvivője.
Közúti balesetek
A szombatról vasárnapra virradó éjszakán két közúti
baleset történt a megyében. Hármasfaluban, a 13A jelzésű
országúton egy gépkocsi szekérrel ütközött. Az autó
sáncba zuhant, egy személy megsérült. Koronkán, az E60as jelzésű úton is balesetezett egy gépkocsi sofőrje. Az autóban öten utaztak, közülük négyen sérültek meg – tudtuk
meg a megyei katasztrófa-elhárító felügyelőség szóvivőjétől. A részletekre visszatérünk.
30 személyt károsított meg
Folytatólagosan elkövetett informatikai csalás alapos
gyanúja miatt 30 napos előzetes letartóztatásba került csütörtökön egy 27 éves marosvásárhelyi nő. A gyanú szerint
2015-től 30 magánszemély személyes adatait használta fel
jogtalanul, nevükben többször kölcsönt vett fel interneten
nem banki pénzügyi intézményektől. A szerződések megkötésekor a nő a saját vagy más személyek nevén nyitott,
számára hozzáférhető bankszámlákra kérte a pénz átutalását. Az okozott kár értékét még nem állapították meg.
Bankkártyáról lopott pénzt
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség szervezett bűnözés elleni ügyosztálya és az informatikai bűnözés elleni
ügyosztály tavaly elektromos fizetőeszközzel elkövetett

bűncselekmény ügyében folytatott kivizsgálást. A nyomozás során a rendőrök azonosítottak egy huszonéves marosvásárhelyi férfit, aki egy 71 éves személy bankkártyájával
marosvásárhelyi pénzautomatákból többször jogtalanul
vett fel pénzt. A fiatalember az áldozat ismerőse volt, és
egy alkalommal segített neki pénzt felvenni az automatából. Ez alkalommal megjegyezte a kártya azonosítószámát,
majd, tudván, hogy az illető hol tartja a bankkártyáját, folyamatosan használta azt, és 4144 lej értékben vett le róla
pénzt. Az ügyben a Maros megyei törvényszék melletti
ügyészség hoz ítéletet.
Illegális fakereskedelem
A rendőrség erdészeti bűncselekményeket vizsgáló ügyosztálya a Brassói Erdészeti Őrséggel közösen egy kereskedelmi társaság szovátai munkapontjánál végzett
ellenőrzést a fával folytatott kereskedelem törvényességét
illetően. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a kereskedelmi
társaság ügyintézője nem tartotta be a faszállítmányok hivatalos kísérőokmányaira vonatkozó előírásokat, ezen iratok 37.80 köbméter fánál hiányoztak. A fát, melynek értéke
11 ezer lej, a hatóság lefoglalta, az ügyintézőt pedig 6000
lejre megbüntette.
Fiatal bűnözőket azonosítottak
A dicsőszentmártoni rendőrség csütörtökön azonosította
azt a három fiatalt – egy 15, egy 19 és egy 21 évest –, akik
a gyanú szerint a március 5–7-e közötti időszakban többször
is behatoltak jogtalanul egy dicsői lakásba, és onnan 3400 lej
értékben vittek el javakat. A rendőrség megtalálta a javakat.
A fiatalok közül kettőt őrizetbe vettek, ügyüket az illetékes hatóság elé terjesztették, előzetes letartóztatásukat
kérve.

Pénteken sajtótájékoztatón jelentette be Gigi
Petre, a Prefektusok és Alprefektusok Romániai
Egyesületének (APSR) elnöke, hogy az egy nappal korábban Marosvásárhelyen tartott APSRközgyűlés
Lucian
Gogát,
Maros
megye
prefektusát választotta az egyesület főtitkárává.

Megkezdődött a tavaszi nagytakarítás
Rendőrségi hírek

2017. március 20., hétfő _________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Nem mond le a marosvásárhelyi repülőtér felújításáról a Maros Megyei Tanács

Saját forrásból fedezik a beruházást

A Maros Megyei Tanács vezetősége a
2017-es év legfontosabb prioritásának
tekinti a nemzetközi járatok újraindítását
a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtéren. Ennek érdekében a kifutópálya felújítását belefoglalták a
2017-es megyei költségvetési tervezetbe, a beruházási fejezetnél 77 millió
lejt különítettek el erre a célra.
A megyei önkormányzat eredetileg
úgy tervezte, hogy bankkölcsönből fedezi a kifutópálya felújítási munkálatait,
hiszen az önkormányzatnak lehetősége
lenne hitelt felvenni. Maros megye eladósodottsági rátája nagyon alacsony,
alig 6,97 százalék, miközben a helyi
közpénzügyekről rendelkező 273/2006os törvény 30 százalékos eladósodottságot tesz lehetővé.
„Fontosnak tartom kiemelni, hogy a
Maros Megyei Tanács jogosult bankhitel
felvételére, egy ilyen szerződés aláírá-

sára azonban jelenleg mégsincs lehetőségünk, mivel kimerült az állami hitelkeret. Egy önkormányzat csak akkor
vehet fel bankkölcsönt, ha azt jóváhagyja a pénzügyminisztérium hitelfelvételekkel foglalkozó bizottsága. Ez a
bizottság engedélyezi az önkormányzatok hitelfelvételét és a hitel felhasználási
feltételeit az éves keret függvényében. A
kormány által megszabott, 2017-es évre
vonatkozó országos keret azonban már
kimerült. Ezt egyesek tévesen úgy értelmezték, hogy Maros megye lépte túl a
saját hitelkeretét” – magyarázta Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.
– A bankhitel felvételére kiírt versenytárgyalás folyamatban van, három bank
részéről érkezett ajánlat az önkormányzathoz, ezek most az elbírálási időszakban vannak. Az elindított folyamatot
nem függesztettük fel, mivel van esély
arra, hogy a kormány az év folyamán

bővíti a garanciakeretet. Azt szeretnénk,
hogy a beruházást ne kelljen halasztani
a kölcsönre való várakozás miatt, ezért
döntöttünk úgy, hogy saját forrásokból
valósítjuk meg a kifutópálya felújítását.
Ez viszont azt feltételezi, hogy csökkentenünk kell a költségtételeket más fejezeteknél. A beruházási és egyéb
költségek korlátozása nem örömteli
dolog, de úgy ítéltük meg, hogy az idei
év legfontosabb kihívása a reptér helyzetének megoldása. Amennyiben a kormány megnöveli az idei hitelkeretet, a
megyei tanácsnak már minden dokumentuma elő lesz készítve a hitel felvételéhez, és a reptéri munkálatokat a
bankkölcsönből fizetjük. Ebben az esetben a megyei költségvetésből elkülönített pénzt átcsoportosítanánk más
beruházások és kiadások fedezésére –
nyilatkozta Péter Ferenc tanácselnök.
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Közvitán az e-személyi tervezete

„A tervezetben javasolják az előző koncepció megváltoztatását, miszerint a mikrocsip nem tartalmazná az egészségbiztosításra vonatkozó információkat. Az egészségügyi kártya
működése a belügyminisztérium által kibocsátott digitális bizonyítvánnyal lesz biztosítva, a mikrocsipbe kódolva. Az
egészségügyi kártya érvényét veszti, amint a tulajdonos nevére kiállítanak egy elektronikus személyazonosító igazolványt” – mutat rá a belügyminisztérium.
Aki nem szeretne e-személyi igazolványt, a tervezet szerint
továbbra is igényelhetne egyszerű igazolványt.
Egyelőre sem az elektronikus személyazonosító igazolvány
árát, sem a kibocsátásuk kezdeti időpontját nem határozták
meg.
A törvény kezdeményezői szerint az új személyazonosító
igazolvány használatával a polgárok egyszerűbben hozzáférhetnének bizonyos elektronikus szolgáltatásokhoz, ezáltal
pedig egyszerűsödhetnének a közigazgatási eljárások.

Az okmányt elektronikus aláírásra is lehetne használni, továbbá a belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó intézményekben és a kormány által meghatározott más
informatikai rendszerekbe való bejelentkezésekhez is lehetne
használni.
Az e-személyit 14 éves kor előtt is kiállíthatják a hatóságok,
amennyiben legalább egyik szülő igényli ezt. A 0-14 év közötti kiskorúak számára két évig, a 14-18 év közöttiek számára négy évig, 18 év fölött 10 évig lenne érvényes az
egyszerű és az elektronikus igazolvány is.
Az elektronikus személyazonosító igazolványra rányomtatják a tulajdonos családnevét és keresztnevét, nemét, állampolgárságát, a születés helyét és idejét, aláírását, arcképét,
személyi számát és lakcímét. A saját kezű aláírást kivéve
ugyanezek az adatok fognak szerepelni az elektronikus formátumban is az igazolványban, azonban ezek az információk
még kiegészülnek a szülők keresztneveivel és a tulajdonos biometrikus adataival, az arcról készült fényképével és két ujjlenyomattal. A hatóságok fokozatosan vezetnék be az új
személyazonosító kártyákat, 18 hónap leforgása alatt.
A törvénytervezet szövegét a belügyminisztérium weboldalán, a www.mai.gov.ro honlapon lehet elolvasni. A javaslatokat,
hozzászólásokat, véleményeket a dgj_transparenta@mai.gov.ro
e-mail címre várják. (Agerpres)

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Reza Baqir vezette romániai küldöttségével találkozott csütörtökön Klaus Johannis államfő.
Az elnöki hivatal közleménye szerint a tárgyalások középpontjában a romániai gazdaság alakulása állt. A küldöttségvezető hangsúlyozta: „a jelenlegi, számos kockázatot magában
rejtő pénzügyi-költségvetési helyzetben egészséges gazdaságpolitikára van szükség, amely megerősíti az elmúlt években

jegyzett gazdasági növekedést”. A tárgyaláson elhangzott: újra
kell gondolni a gazdaságpolitikát oly módon, hogy az erőteljes
fogyasztás helyett a termelés és a beruházások kerüljenek előtérbe. „A Nemzetközi Valutaalap képviselői rámutattak, Romániának több uniós pénzt kellene lehívnia, és hatékonyabbá
kellene tennie az adóbehajtást, ugyanakkor folytatnia kell a
korrupcióellenes harcot” – áll még a közleményben.
(Agerpres)

Közvitára bocsátja a belügyminisztérium az elektronikus személyazonosító igazolványról szóló törvénytervezetet. Az új személyi igazolvány
internetes azonosítást is lehetővé tenne, így több
elektronikus szolgáltatás is elérhetővé válna,
ugyanakkor helyettesítené az egészségügyi kártyát,
amely így érvényét vesztené.

Az IMF szerint újra kellene gondolni a gazdaságpolitikát

A német kancellárt fogadta az amerikai elnök

Az Egyesült Államok és Németország közös érdekeit hangsúlyozta
Donald Trump az Angela Merkel
kancellárral tartott közös sajtóértekezletén pénteken a washingtoni Fehér Házban. Az amerikai
elnök és a német kancellár első
ízben találkozott egymással. Az
amerikai elnök a sajtóértekezlet
elején tett rövid nyilatkozatában
gyümölcsözőnek minősítette a
megbeszéléseket, amelyeken –
mint mondta – elsősorban a
NATO-ról és gazdasági kérdésekről esett szó.

Bevezetőjében Donald Trump megerősítette: az új amerikai kormányzat
változatlanul támogatja a NATO-t, de
megismételte, hogy Washington szükségesnek tartja az összes tagállam növekvő
anyagi hozzájárulását az észak-atlanti
szervezethez. Az elnök elismerően szólt
Angela Merkel, illetve Németország
szerepvállalásáról a NATO-ban. Méltatta
Berlin részvételét az afganisztáni nemzetközi misszióban. Ugyancsak elismeréssel szólt a kancellárnak az ukrajnai
válság békés rendezése érdekében tett
erőfeszítéseiről, s ezzel kapcsolatban
megemlítette Francois Hollande francia
elnök szerepét is. Donald Trump kiemelte a terrorizmus elleni küzdelem fontosságát, s ismételten hitet tett a határok
ellenőrzése mellett. „A bevándorlás nem

jog, az állampolgárok biztonsága az
első” – hangsúlyozta. A német kancellár
szintén rövid nyilatkozatot olvasott fel.
Hangsúlyozta, hogy „sokkal jobb egymással, mint egymásról beszélni”. Mint
elmondta: a NATO és a gazdasági kérdések mellett az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni harc, az afganisztáni
háború és az ukrajnai helyzet problémáit
is megvitatta az amerikai elnökkel. Elmondta továbbá, hogy Berlin tartja
magát a NATO-tagállamok azon közös
céljához, amelyet a 2014-ben tartott
NATO-csúcsértekezleten fogalmaztak
meg, s amelynek értelmében 2024-ig valamennyi tagállam a GDP (bruttó hazai
össztermék) két százalékát védelmi kiadásokra fordítja. Angela Merkel a német
védelmi kiadások növelését ígérte az
amerikai elnöknek. Merkel kifejtette,
hogy okvetlenül javítani kell az Oroszországhoz fűződő viszonyon, szerinte
azonban ehhez előbb meg kell oldani az
ukrajnai helyzetet. Ezért – mint fogalmazott – egyelőre nem lát lehetőséget az
Oroszország ellen éppen Ukrajna miatt
bevezetett szankciók feloldására. Ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy Trump
elnök is támogatja az ukrajnai békefolyamatot és együttműködik majd Németországgal a minszki megállapodásban
foglaltak teljesítése érdekében. A német
politikus hitet tett a globalizáció előnyei
és egyúttal a még tisztességesebb keres-

kedelmi kapcsolatok mellett is. A sajtóértekezleten Donald Trump egy német
újságírónő kérdésére válaszolva leszögezte: nem a bezárkózó politika híve, a
korrekt kereskedelmet támogatja. Az
elnök hangsúlyozta: hamisak azok a
hírek, amelyek arról szólnak, hogy ő az
elzárkózás híve lenne. Hozzátette, hogy
Németországgal például „fantasztikusan
jó” kereskedelmi kapcsolatokra számít.
A kereskedelem fontosságát hangsúlyozva Angela Merkel azon reményének
adott hangot, hogy az Európai Unió és az
Egyesült Államok között hamarosan
folytatódhatnak a kereskedelmi tárgyalások. Az amerikai–német csúcstalálkozót
Washingtonban óriási sajtóérdeklődés
előzte meg. Részben a két ország világpolitikai súlya, részben pedig Trump
elnök és Merkel kancellár egy sor kérdésben markánsan eltérő álláspontja és
stílusa miatt. Az ABC televízió például
összeállítást közölt arról, hogy az elmúlt
hónapokban – elsősorban a 2016-os amerikai elnökválasztás kampánya idején – a
két politikus élesen bíráló nyilatkozatokat tett egymásról. A CNBC televízióban
Jörg Forbrig, a German Marshall Alapítvány kutatója pénteken bennfentes információkra hivatkozva arról beszélt, hogy
– mint utalt rá – Angela Merkel alaposan
felkészült Donald Trumpból, s még a
Playboy magazin 1990-ben Trumpról írt
hosszas riportját is elolvasta. (MTI)

Ország – világ
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Visszatér
a kollektív munkaszerződés?

Ismét kötelező lesz Romániában a kollektív munkaszerződés az állami és a magánszférában egyaránt
– jelentette be pénteken Botoşani-ban Gabriel Petrea
társadalmi párbeszédért felelős miniszter. A miniszter
szerint ezt a társadalmi párbeszéd törvénye teszi
majd kötelezővé, amelyet közvetlen az egységes
bértörvény életbe lépését követően bocsátanak közvitára. „Nem szeretnénk az üzleti szférába beavatkozni, de a szakszervezetek kérésére biztosítanunk
kell az alkalmazottak minimális védelmét” – nyilatkozta Petrea. A társadalmi párbeszédért felelős miniszter hibának minősítette, hogy 2011-ben a
kormány eltörölte az ágazati és vállalati kollektív
munkaszerződéseket. (Agerpres)

Kongresszust hívott össze az ALDE

A Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE)
állandó küldöttsége arról döntött, hogy április 21-ére
hívják össze a kongresszust – jelentette be tegnap a
szövetség társelnöke, Călin Popescu-Tăriceanu.
(Agerpres)

Nacionalista pólus alakul

A Nemzeti Erő Párt és az Egységes Románia Párt
(PRU) a szombati gyűlést követően úgy döntött, hogy
egy nacionalista pólusban egyesül, a következő időszakban kidolgozzák a politikai platformot és a kongresszus időpontját is leszögezik, jelentette be
Laurenţiu Rebega európai parlamenti képviselő Marosvásárhelyen. A képviselő más pártokat is szívesen
látna a nacionalista pólusban, amelynek célja, hogy
Románia azt a tiszteletet kapja meg az Európai Unióban, amely megilleti őt. Rebega hozzátette, a folyamat végére egyetlen párt fog létezni, és legkésőbb
júliusig megszervezik a nemzeti pártok egyesülési
kongresszusát. (Agerpres)

Eltűnt két hegymászó
a Retyezátban

Hét hegyimentő indult el vasárnap a Bucura csúcs
(2.433 m) fele a Retyezát-hegységben, hogy megtalálják azt a két craiovai hegymászót, akikről 24 órája
nem tudnak semmit – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Ovidiu Bodean, a Hunyad megyei hegyimentő-szolgálat vezetője. A hegyimentők szerint
a két alpinista sziklamászásra indult szombaton,
azonban nem tértek vissza a menedékházba. A két
hegymászó egy nagyobb csoporttal érkezett hétvégére a Retyezát-hegységbe. Az erős hóvihar és sűrű
köd miatt tegnap egy ideig a keresésüket is abba kellett hagyni, a hegyimentők abban reménykedtek,
hogy a hegymászóknak sikerült bivakot kialakítaniuk
egy nagyobb szikla alatt vagy sikerült eljutniuk a Bucura menedékházig. (Agerpres)

Szakaszzárás
a „nulladikban”
(Folytatás az 1. oldalról)

attól menekülnek még azok is, akiknek a szomszédságában van az iskola. Ilyen kellemetlen helyzet alakult ki
az idén az egyébként jó hírű Európa Általános Iskolában, amelynek előkészítő osztályába a szakos tanfelügyelőnő tájékoztatása szerint mindössze hat gyermeket
írattak be. Hasonló okok miatt nincsen jelenleg ötödik
osztály a katolikus iskolában, mert annak idején még az
Unireában működő tanítónőről kialakult vélemény riasztotta el a szülőket. Az idén a Dr. Bernády György iskola iránt a legnagyobb az érdeklődés, ahova 80
gyermek dossziéját adták be, de most már eldöntött tény,
hogy két osztály indul 60 kisiskolással. A Református
Kollégium előkészítő osztályának 28 helyére 47-en iratkoztak fel, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba 39-en,
akik közül 37 családnak állítólag az iskola körzetében
van a lakhelye. Ezzel szemben várják az előkészítősöket
a Dacia, a Coşbuc, a 7-es számú és a Bălcescu iskolákba, valamint egy-két helyre más városnegyedi tanintézménybe is.
A Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetét illetően semmi sem változott, az előkészítő osztályokba a
beiratkozásra való tiltás továbbra is érvényben van, bár
a kisebbségi oktatásért felelős államtitkár szerint lévén
„vokacionális” iskoláról szó, még szeptemberben is
lehet iratkozni, ha addig végre elismerik, hogy törvényesen működik az intézmény. Sajnos a 2017–18-as tanévre vonatkozó keretszámokról március 16-án
elfogadott kormányhatározatban a miniszteri és kormányfői ígéretek ellenére sem szerepel a katolikus iskola, azzal a megjegyzéssel, hogy utólag is ki lehet
egészíteni a keretszámokat. Bár így lenne, de ebben az
egyre inkább összeesküvésnek bizonyuló szövevényben,
amelyet a marosvásárhelyi magyar oktatás reményteljesen induló egysége ellen szőttek, egyre nehezebb bizakodónak lenni. Az igazunkról, a reményről mégsem
mondhatunk le!
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Pénzt követelnek a szellemi sérültek családjától

Havi 900 lej a hozzájárulás

A megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság alárendeltségébe tartozó
intézményekben ápolt szellemi sérültek hozzátartozóit átiratban értesítették, hogy ezután minden gondozott havi 900 lejes
hozzájárulást köteles fizetni az intézményben
nyújtott ellátásért.

Mezey Sarolta

Erről az intézkedésről az előző technokrata kormány
döntött. Az átiratban közölt felszólítás mellbe vágta a
hozzátartozókat, hiszen eddig a sérültségük okán kiszolgáltatott, jövedelem nélküli embereket az állam ingyenes gondozásban és ellátásban részesítette, a
családnak nem kellett hozzájárulnia a költségekhez.
A Dragoş-Nicolae Pîslaru munka-, családügyi és
szociális ellátási miniszter által szignált 2016. évi
1887-es számú minisztériumi rendelet azonban megszünteti ezt az állapotot, és az 1. cikkelyében kimondja,
hogy a sérült személyeket ellátó központokban minden
gondozott havi hozzájárulása 900 lej. A rendelet 2016.
november 7-én lépett hatályba.
A sérültek családját, hozzátartozóit kellemetlenül
érintő intézkedésről dr. Pokorny Lászlót, a marosvécsi
Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ igazgatóját
kérdeztük, aki leszögezte:
– Ezt nem mi találtuk ki. Sőt, az intézmények vezetőivel, a miházi Neuropszichiátriai Rekuperációs és
Rehabilitációs Központ korábbi vezetőjével együtt tiltakoztunk, átiratokat küldtünk a technokrata kormánynak, hiszen elfogadhatatlannak tartottuk és tartjuk,
hogy a szellemileg sérült emberek családjától, rokonságától pénzt kérjenek el az ellátás és gondozás fejében. A legtöbb szellemi sérült nem dolgozott, nincs
jövedelme, nem tud gondoskodni magáról. A társadalomnak kötelessége lenne felvállalni ezeknek az embereknek az ápolását. A marosvécsi vagy a mikházi
intézmény nem öregotthon, ahol az idősek ellátását a
nyugdíjból fedezhetik. Kiszolgáltatott emberekről van
szó, amit a technokraták nem értettek meg. Mivel a
rendelet olyan törvényes előírás, amely mindenkire vonatkozik, a marosvécsi intézménynek is ki kellett küldenie az értesítéseket – mondta az igazgató.

– Mi van akkor, ha a gondozottnak nincs hozzátartozója, aki fizessen? A beteg ember utcára kerül? – tettük fel a kérdést az igazgatónak.
– Az semmiképpen nem fordulhat elő, hogy a beteget kirakják. Ezzel nem értünk egyet. A beutaltak hozzájárulását illetően több eset fordulhat elő: ha a
gondozottnak nincs jövedelme és hozzátartozója sincs,
akkor a beteg ellátása továbbra is ingyenes, ha a gondozottnak nincs jövedelme, de van családja, akkor a
családnak kell állnia a 900 lejes hozzájárulást, ha a
gondozottnak van valamicske jövedelme, de ez nem
éri el a 900 lejt, akkor a családnak fel kell pótolnia az
összeget 900 lejig, ha a beutalt jövedelme meghaladja
a 900 lejt, akkor a fennmaradó összeget odaadják a beutaltnak. Továbbá: ha a betegnek van jövedelme, ebből
300 lejt zsebpénz gyanánt vissza kell adni neki, s a 900
lejig terjedő összeget a családnak kell pótolnia. Eddig
a beteg jövedelméből 640 lej körüli összeget tartottak
vissza, ha ennél kevesebb volt a jövedelme, akkor a 20
százalékát kapta meg, a többit be kellett fizetnie. De
szellemi sérültekről lévén szó, a családnak nem kellett
hozzájárulnia a gondozottak ellátásához – hangzott a
válasz.
A minisztériumi rendelet 4. cikkelyében leszögezik,
hogy milyen mértékű a hozzátartozók hozzájárulása.
Ha a hozzátartozó családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 1050 lejt, akkor a sérült gondozásáért nem kell fizetni, ha ennél magasabb a
jövedelem, akkor a jövedelemsávoknak megfelelően
10-től 100 százalékig terjed a hozzájárulás. A teljes
összeget, azaz a 900 lejt azoknak kell befizetni, akik
családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja az
1950 lejt. Tehát, a kis jövedelmű családok mentesülnek
alóla, illetve a 900 lejnek csak a töredékét kell befizessék.
– Újabb kérdés merül fel: mi az eljárás abban az
esetben, ha a hozzátartozó nem fizet?
– Az intézmények nem végrehajtó szervek, hogy
a pénzt behajtsák, de a törvény alkalmazói a bérekből, nyugdíjakból automatikusan lehúzhatják a
hozzájárulás összegét, amit az intézmény három
napon belül köteles a megyei tanács számlájára átutalni.

Elfogadta az EP a válságövezetekből
származó ásványokra vonatkozó Winkler-jelentést

Nagy többséggel szavazta meg
csütörtökön az Európai Parlament a
Winkler-jelentést, amely a konfliktusos övezetekből származó ásványok
behozatalát
szabályozó
rendelettervezethez készült. Ennek
célja, hogy felszámolja a kapcsolatot
a bányászat és ásványkereskedelem,
valamint a fegyveres konfliktusok finanszírozása között. A rendelet az
ón, tantál, volfrám és ezek ércei, valamint az arany – a szaknyelvben
3TG-nek (azaz the 3T’s and gold) is
nevezett ásványok behozatalára, kereskedelmére vonatkozik.
Winkler Gyula jelentéstevő rámutatott, hogy az új rendeletnek
megfelelően a 3TG ásványok importőreinek kötelezően ellenőrizniük kell a behozott áru
származását, a cél az, hogy a beszerzési láncból kikerüljenek az illegálisan kitermelt ásványok és ne
lehessen a 3TG-kereskedelemből
fegyveres csoportokat, emberi jogokat sértő tevékenységeket finanszírozni. „A válságövezetekben,
fegyveres konfliktusok között élő

közösségek, emberek érdekeit kell
néznünk, úgy véljük, az új európai
szabályozásnak jó hatása lesz
ezekre a térségekre” – fogalmazott
az EP-képviselő.
A rendeletben előírt kötelező ellenőrzési rendszer kidolgozásánál
figyelembe vették az európai ipar
képviselőinek és a beszerzési lánc
felelős résztvevőinek javaslatait.
Winkler Gyula szerint az alapot a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) útmutatásai jelentették, amelyeknek célja
az európai vállalatok segítése, hogy
azok betartsák az emberi jogokat és
elkerüljék a fegyveres konfliktusok
direkt vagy indirekt finanszírozását.
„Nagyon fontos, hogy bátorítsuk
azokat a vállalatok, amelyeknek a
termékei ónt, tantált, volfrámot
vagy aranyat tartalmaznak, hogy
kövessék figyelemmel az ásványok
beszerzési forrását. Kötelező
módon ellenőrzik a 3TG-importőröknél az európai piacra behozott
ásványok vagy ércek származását,
hogy ne lehessen abból fegyveres

konfliktusokat finanszírozni” – magyarázta a képviselő.
Az ónt, tantált, volfrámot és
aranyat Európában elsősorban az
autóiparban, elektronikai termékekben, űrtechnológiában, csomagolóiparban,
építőiparban,
világítástechnikában és ékszerek
készítéséhez használják. „Kiegyensúlyozott rendeletet szerettünk
volna, olyan rendeletet, amely segíti
a fegyveres konfliktusokban élő közösséget, de az európai ipar számára
is fenntartható. Úgy vélem, sikerült
ezt elérni. Figyelemmel követjük a
rendelet végrehajtását az európai
vállalatoknál, az Európai Bizottság
jelentései alapján. Az Európai Parlament lehetőséget adott arra, hogy
bizonyos időközönként ki lehessen
egészíteni, módosítani a rendeletet,
annak megfelelően, hogy milyen
hatása lesz” – mutatott rá a jelentéstevő.
A Winkler-jelentést 558 mellette,
17 ellene és 45 tartózkodó szavazattal fogadta el az Európai Parlament.
(közlemény)

Jóváhagyta a kormány
a beiratkozási keretszámokat

Jóváhagyta a kormány csütörtöki ülésén a 2017–
2018-as tanévre vonatkozó beiskolázási keretszámokat
– írja az Agerpres hírügynökségnek küldött közlemény.
A közoktatásban ugyanannyi hely lesz, mint tavaly. Az
átcsoportosítások következtében 10 ezerrel több hely
lesz a kötelező elemi oktatásban, 1500 hellyel lesz több
a csökkentett látogatású kötelező oktatásban, beleértve
a börtönöket is, és 1000 hellyel lesz több a szakoktatásban. Ugyanakkor csökkentették a helyek számát a
líceumi oktatásban, a nappali, az esti és a csökkentett
látogatású tagozatokon egyaránt. Az idézett dokumen-

tum szerint a korábbihoz képest nem változik a helyek
száma az óvodai, általános iskolai, sport- és művészeti
tagozatokon. Az átcsoportosítást a pozitív demográfiai
mutatók is indokolják – mutat rá a kormány közleménye. A felsőoktatásban 62 ezer hely lesz alapképzésen,
35.600 mesterin, 3.000 doktori fokozaton és 4.000 a
rezidenseknek. Továbbra is fenntartanak helyeket a tovább tanulni akaró roma fiatalok számára. A beiskolázási keretszámokat kormányhatározattal hagyják jóvá
legkevesebb hat hónappal az iskolai év kezdete előtt.
(Agerpres)

Jól szerepeltek matematikából
az országos döntőn

Megyénket 16 általános
iskolás diák képviselte

Az országos szakasz folytatása
ugyanis minden évben a nemzetközi döntő, amelyen magyarországi, kárpátaljai, felvidéki,
délvidéki és erdélyi diákok mérik
össze tudásukat.
Az EMMV néhány éve a román
tanügyminisztérium hivatalos, támogatott versenye lett, és fejlődésének további útja volt, hogy öt
évvel ezelőtt elindult az általános
iskolások vetélkedője is. Ez utóbbi
korcsoportnak, az V-VIII. osztályosok versenyének volt házigazdája a Hám János Római Katolikus
Líceum.
Erdély 17 magyarlakta megyéjéből a 126 legtehetségesebb matematikus diák mérte össze tudását,
és nyílt alkalma arra, hogy együtt
gondolkodjon, barátkozzon egyívású, azonos érdeklődésű társaival.
A rendezvény befejeztével kialakult az a csapat, amely képviselni
fogja Romániát az idei kárpátaljai,
beregszászi nemzetközi döntőn.
Maros megyét 16 diák képviselte a rangos versenyen. A leg-

eredményesebb versenyző a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja, Barta-Zágoni L. Bernadette
volt, aki maximális pontszámmal
minisztériumi I. díjban részesült a
VI. osztályosok körében (felkészítő tanár Mátéfi István).
Hatodik osztályban a minisztériumi II., illetve III. díjat is marosvásárhelyi diákok kapták: Nagy
Zsuzsa a Dr. Bernády György Általános Iskolából (felkészítő tanára
Bartos Honorea), illetve Vajda
Péter az Európa iskolából (felkészítő tanára Secareanu Eva).
Szép eredményeket értek a VII.
osztályosok is, Kis Anita a Bolyai
Farkas Elméleti Líceumból (felkészítő tanár Horváth Éva) minisztériumi III. díjban részesült, Szilágyi
Botond ugyancsak a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumból (felkészítő
tanár Horváth Éva) minisztériumi
dicséretet kapott. A Maros megyei
díjazottak táblázatát még kiegészítette egy minisztériumi dicsérettel
Ludescher L. László, a Művészeti
Líceum diákja (felkészítő tanár
Bálint Attila).
A versenyen még EMMV-dicséretben részesültek az V.-es Bodó A.
Bence és Simon László az Európa
Általános Iskolából és a VIII.-os
Imre A.Tamás a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból.
Az április 28. és május 2. közötti
kárpátaljai, beregszászi nemzetközi döntőn Maros megyét a minisztériumi díjazottak képviselik.
(b.)

Megnyílt az első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal megrendezett Kárpát-medencei gazdasági konferencia és kiállítás csütörtökön Hajdúszoboszlón.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért
felelős államtitkára megnyitójában
kiemelte: a rendszerváltás óta sokan
sokat tettek annak érdekében, hogy
a Kárpát-medencei magyarság gazdasági értelemben is erősödjön, de
senki nem tett annyit, mint az utóbbi
egy évben a magyar kormány.
A kormány által biztosított mintegy 150 milliárd forintból soha nem
látott léptékű fejlesztések valósulnak meg a délvidék legdélebbi pontjától a kárpátaljai hágókig,
Kézdivásárhelytől Pozsonyig – tette
hozzá Magyar Levente.
Az államtitkár a magyarként való
megmaradás egyik legfontosabb feltételének nevezte, hogy „legyen egzisztenciális, anyagi értelemben is
megalapozott a kisebbségi lét, (...) és
meg tudjuk haladni azt a súlyos kihívást, amely az elvándorlás formájában sújtja a határon túli területeket”.
Magyar Levente nemzetpolitikai
értelemben az áttörés évének nevezte 2017-et, amikor is a Magyar
Nemzeti Kereskedőház és különféle
helyi alapítványok hálózatán keresztül komoly forrásokat juttatnak a
magyar vállalkozók megerősítésére.
Hozzátette: végre előre tudnak
lépni azok a gazdák, családok, vállalkozók, akik évtizedeken keresztül
háttérbe szorultak, kevesebb lehetőségük volt az érvényesülésre, mint
a többségi nemzet tagjainak. Most a
kisebbség kerül kedvezőbb helyzetbe, amire száz éve nem volt
példa – jegyezte meg.
Magyar Levente példaként említette, hogy néhány nap múlva a felvidéki
Szabadkán
egyszerre
négyezer magyar vállalkozóval
írnak alá vállalkozói szerződést,

aminek eredményeként négyezer
helyi magyar család jut jobb megélhetési lehetőséghez, modernizálhatja gazdaságát, vásárolhat földet,
gépet, eszközöket.
Még az idén további két tucat
nagyberuházás kezdődik a Vajdaságban: 30 milliárd forint támogatásból
új üzemek, gyárak épülnek, ami által
„olyan mértékben fog megmozdulni
a vajdasági magyar gazdaság, mint
még soha korábban”, s amely érzékelhető életszínvonal-emelkedést
biztosít a közeljövőben – ecsetelte
Magyar Levente, hozzátéve, hogy a
Kárpátalján is már érdemben zajlik a
program, a Felvidéken és Erdélyben
pedig ősszel indul.
Perényi Zsigmond, a magyar Miniszterelnökség nemzetközi helyettes államtitkára az európai uniós
forrásokról és az Interreg pályázatokról, Nikoletti Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdasági
kapcsolatokért és fenntartható gazdaságfejlesztésért felelős helyettes
államtitkára az egyéb igénybe vehető forrásokról és pénzügyi lehetőségekről tájékoztatta a tanácskozás
résztvevőit.
Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti
Kereskedőház vezérigazgatója elmondta: 22 határon túli irodájukban
mint kihelyezett hídfőállásokon
igyekeznek elérni és segíteni az ottani magyar vállalkozókat.
A konferenciára és kiállításra kétszáz határon túli magyar vállalkozó
és csaknem ugyanennyi kiállító érkezett Hajdúszoboszlóra. Ott voltak
a rendezvényen a határon túli magyar szervezetek vezetői, mások
mellett Kelemen Hunor, az RMDSZ
elnöke, Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke,
Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. (MTI)

Az Erdélyi Magyar Matematikaversenynek (EMMV) március 10-12. között a szatmári
Hám János Római Katolikus
Líceum adott otthont. Ez a
rangos megmérettetés pákezdeményezés,
ratlan
amely 27 évvel ezelőtt indult,
és a Kárpát-medence magyarságának jelentős tehetséggondozó fórumává nőtte
ki magát.

Kárpát-medencei gazdasági
fórum Hajdúszoboszlón
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Elhangzott a magyar kormány üzenete

(Folytatás az 1. oldalról)
eddig az iskola vezetése és annak fennmaradása
ellen cselekedtek” – idézte az államtitkár szavait
Farkas Balázs.
A magyar kormány üzenetét dr. Szilágyi Péter
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár
közvetítette: „A leghatározottabban elítéljük a
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) túlkapásait
és a Római Katolikus Teológiai Líceum ellehetetlenítésére irányuló törekvéseket. Véleszerint
egy
jogállamban
ményünk
megengedhetetlen, hogy ügyészek vallási hovatartozásukról faggassanak embereket, vagy kérdőre vonják őket azért, hogy egy adott felekezeti
iskolába íratták gyermekeiket. Elfogadhatatlan az
is, hogy egy ügyészségi vizsgálat megindítása
nyomán megkérdőjeleződjön egy felekezeti iskola puszta léte” – hangzott el a Miniszterelnökség és a Nemzetpolitikai Államtitkárság
közleményében. Egyetértenek azokkal az erdélyi
magyar politikusokkal, akik szerint a marosvásárhelyi katolikus iskola helyzete is szervesen illeszkedik a magyar közösségeket alapvető

jogaikban korlátozó folyamatba, mint a MOGYE
magyar karának ügye, amelyről a szenátus és a
rektor a törvényes előírások ellenére sem hajlandó dönteni, továbbá olyan fontos ingatlanok,
mint a Székely Mikó Kollégium és a gyulafehérvári Batthyaneum visszaszolgáltatásának kérdése.
„Magyarország kormánya kiáll a megfélemlített, ártatlanul meghurcolt szülők és diákok mellett. A magyar állam teljes szolidaritásáról és
erkölcsi támogatásáról biztosítja azokat, akik
mindezek ellenére vállalják, hogy kiállnak jogaikért, és mindent elkövetnek azért, hogy a katolikus líceum tovább működhessen.” A közlemény
abszurdnak nevezi, hogy „az Európai Unió területén egyáltalán kérdésessé válhat”, hogy egy keresztény egyház saját tulajdonú ingatlanjában a
katolikus szellemben történő oktatást felvállaló
iskola működhessen. Ennek ellehetetlenítése öszszeegyeztethetetlen az Európai Unió jog- és értékrendjével – hangzott el a közleményben, majd
nemzeti imánkkal zárult a szombat délelőtti
szentmise.

Gólyapárok versenyeztek

Fotó: Bodolai Gyöngyi

(Folytatás az 1. oldalról)
A meghirdetett időpontban, pontosan 5 órakor felharsant a jól ismert cirkuszi zene, majd nemsokára
megannyi piros, fehér léggömb
szállt alá a mennyezetről. (A megmérettetés alatt hangulatfokozóként
mindegyre el is pukkant belőlük
pár, de a verseny végére így is rengeteg lufi maradt.)
A műsorvezetők, Farczádi Róbert és Vass Márton egy vicces, izgalmas jelenettel indították az estét:
a cirkusz egyik igazgatója a társa
tudta nélkül eladja a cirkuszt, ezért
késdobálás szenvedő alanyává
válik, és azzal a feltétellel kap kegyelmet, ha az igazgatósága alatt
megrendezendő utolsó előadást emlékezetessé teszi. Ez egyébként meg
is történt, a két fiatal ugyanis profi
módon vezényelte le a rendelke-

zésre álló órákat. A tulajdonképpeni verseny előtt a gólyafiúk motoros szerelésben, a lányok
kánkántáncosként léptek színpadra,
majd a pár perces produkciók után
az első négy pár bemutatkozó filmjét és élő show-ját tekinthette meg
az egyre szenvedélyesebb publikum. Néptánc és könnyűzene,
oroszlánidomítós és kígyóbűvölős
jelenet, gitárral kísért dal is szerepelt a kínálatban, a legötletesebb
mégis talán az életre kelő, mozgatójuk ellen fellázadó bábok története volt a bolyais gólyák
előadásában.
A bemutatkozást a gyors észjárást, kreativitást mérő, többnyire
becsapós kérdéssor követte. Miből
készül a kenyérhéj, hány születésnapja van egy embernek, milyen állatról
kapta
a
nevét
a
Kanári-szigetek, hova temetik egy
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Székelyföldi összefogás
a katolikus iskoláért
Maros, Hargita és Kovászna megye tanácsainak elnökei is részt vettek március

18-án, szombaton a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplomban
a katolikus iskoláért meghirdetett közös imán. Péter Ferenc, Borboly Csaba és
Tamás Sándor a templomi imát követően közös állásfoglalást fogalmazott meg,
amelyben szolidaritásukról és támogatásukról biztosítják a katolikus iskola tanárait, diákjait és szülői közösségét.
„A Római Katolikus Teológiai Líceum fennmaradásáért folytatott küzdelem a
gyermekeink jövőjéről szól. Amit kérünk, a katolikus iskola helyzetének tisztázása
és a tanintézet működésének biztosítása, közösségünk jogos igénye. Nem valaki
ellenében szeretnénk fellépni, hanem egy felekezeti oktatást biztosító iskola mellett foglalunk állást, és meggyőződésünk, hogy az iskola létrehozása körüli esetleges adminisztratív hibák jó szándékkal kijavíthatók. Nem hagyjuk magunkat
sem megfélemlíteni, sem elbizonytalanítani, a végsőkig kitartunk a katolikus iskola mellett. Minden békés és törvényes eszközt megragadunk, hogy a tanintézet
megmaradását biztosítsuk. Egy olyan küzdelem ez, amelyet csak együtt, az egyház, a politikum és a civilek összefogásával tudunk megnyerni.”
Péter Ferenc, Maros megye tanácselnöke
Borboly Csaba, Hargita megye tanácselnöke
Tamás Sándor, Kovászna megye tanácselnöke

Ígéret egy újabb tanácskozásra

Több napon át tüntettek a régi Városháza előtti parkban az elmúlt héten a
Római Katolikus Teológiai Líceum diákjainak szülei. A Civilek a Katolikus Iskoláért csoport tagjai ugyanakkor felszólították Marosvásárhely polgármesterét,
az általa vezetett hivatalt és a városi tanácsot, hogy „haladéktalanul tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek”, és záros határidőn belül állítsák össze és hagyják jóvá Marosvásárhely iskolahálózatát, amelyben önálló jogi személyiséggel
bíró iskolaként szerepel a Római Katolikus Teológiai Líceum. Tették ezt azokra
az átiratokra hivatkozva, amelyeket a tanügyminisztérium küldött a polgármesteri
hivatalnak. Ugyanakkor felszólították a polgármestert, hogy bizonyítsa be, amit
a szülők előtt két tanácsülés alkalmával is kijelentett, miszerint a katolikus iskolával minden rendben van, továbbá azt a gyakran hangoztatott kijelentést is, hogy
Marosvásárhely a tolerancia és a harmónia városa.
A tüntető szülők ígéretet kaptak, hogy Dorin Florea március 17-én fogadja őket,
de a találkozón csak a tanácsadója, Claudiu Maior és a hivatal jegyzője jelent
meg. Ott a szülők újabb ígéretet kaptak, amiről Csíki Csengele, a csoport vezetője
számolt be:
– Kezdeményezésünkre a polgármesteri hivatal egy újabb nagyszabású tanácskozást hív össze március 21-re, amelyen részt vesz a prefektus, a polgármester és
tanácsosa, a Városháza jegyzője, Horaţiu Lobonţ, az iskolákért felelős szakigazgatóság aligazgatója, a megyei tanfelügyelőség, a városi tanács, valamint a Civilek
a Katolikus Iskoláért szülői közösség képviselői. Reményeink szerint a beszélgetésen tisztázódni fog iskolánk helyzete, és megszületik a megoldás, amelynek
kulcsát eddig egyik intézmény dobálta a másiknak – nyilatkozta Csíki Csengele,
a szülői csoport vezetője. (b.)

vonatbaleset túlélőit, hány évig tartott a százéves háború, mi Párizs fővárosa, mi a hidrofóbia? – többek
között ezeket kellett pillanatok alatt
megválaszolniuk a gólyáknak. Ezt
követően a Navara Dance tánccsoport vette át a színpadot. A látványos produkció után a további
három gólyapár bemutatkozása és
tesztelése következett. A második
meglepetéspróbára minden versenyző visszatért a „porondra”, ahol
a saját cirkuszi fotóikból készült
puzzle-t kellett két perc alatt kirakniuk. Míg a második feladat során
azt bizonyíthatták a párok, hogy
mennyire tudnak együtt dolgozni, a
harmadik próbát egyenként kellett a
lányoknak és fiúknak kiállniuk. Az
első négy lány lufifújásban, a másik
három ragadós papírfecnik lerázásában bizonyíthatta ügyességét,
négy fiú vécépapírgurigákból tornyot rakott, hárman pedig alufóliagalacsinokkal
szemeteskosárba
céloztak.
„Álomfáidnak minden aranyágán…”
A próbák után, a felszusszanás
perceiben csendet, figyelmet kértek
a műsorvezetők a publikumtól.
– Ha együtt bulizunk, tudjunk segíteni is egymáson – mondta
Farczádi Róbert, majd a Római Katolikus Teológiai Líceum pár diákja
lépett a színpadra. Rövid verses,
néptáncos összeállításuk utolsó
mozzanataként a sohasem időszerűbb Reményik-üzenet töltötte be a
palota nagytermét. „Álomfáidnak
minden aranyágán/ Csak úgy magától – friss gyümölcs terem./ Ez a
magától: ez a Kegyelem”.

Az emelkedett pillanat után, a
gólyapárok eskütételekor újra feloldódott a hangulat, majd lassan az
eredményhirdetés ideje is elérkezett.
A népszerűségdíjat Bándi Zsolt,
a rendezvény egyik főszervezője
adta át. Mint várható volt, a közönség kedvence a bolyais gólyapár:
Máthé Andrea és Vargyas Péter lett.
A további díjakat a másik főszervezőtől, Nagy Botondtól vehették át a
versenyzők.
A zsűri – Haller Katalin szaktanfelügyelő, Bagossy László, a Bagossy
Brothers
Company
basszusgitárosa, a gólyabál főtámogatóját, a Fomco céget képviselő
Nyulas Judit, Bakó Szabolcs tanácsos, a GaGa Rádió részéről Fock
Judit, illetve Szász Péter, a Maros
Művészegyüttes korábbi táncosa –

Fotó: Nagy Tibor

döntése alapján a harmadik helyezett a művészetis Erdős Kata és
Dávid Szabolcs, a Római Katolikus
Teológiai Líceum diákja lett, második díjat a Református Kollégiumot
képviselő Miklea Bíborka és a bolyais Vargyas Péter kapott, a gólyakirálynő pedig a bolyais Máthé
Andrea, a gólyakirály Nagy Zalán,
az Elektromaros líceum diákja lett.
A rangsorolásnál azonban fontosabb volt az együtt töltött három
óra eufóriája, illetve a felkészüléssel telt két hónap. A gólyabál versenyzői és szurkolói, illetve az
újonnan csatlakozó fiatalok az Imperial Inn Hotel (volt President
szálló) felé vették az irányt, ahol a
Bagossy Brothers Company és
Andrei Chelbezan tette emlékezetessé 2017 márciusának 18. éjszakáját.
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Táncosok birodalma

A sporttánc elbűvöl, elvarázsol, kiröpít a monotóniából és szórakoztat. A táncparketten csodálatos
ruhákban, a zene ritmusára perdülve-fordulva a
párok kecses, elegáns mozdulatokkal, kiforrott koreográfiára suhanva, mosolyogva gyönyörködtetik
a nézőt. A marosvásárhelyi DanceArt Sportklub
táncosai ott vannak az élvonalban, közöttük világés országos bajnokokkal, akik mellett ígéretes tehetségek, gyerekek, hobbitáncosok is felsorakoznak, s akik szintén a tökéletességre törekednek.
Edzőik a Somodi házaspár, Márton és Katalin, akik bajnokokkal és gyerekekkel ugyanolyan odaadással és
szeretettel foglalkoznak a siker és a sikerélmény
érdekében.

Mezey Sarolta

Cristina Tătar és Paul Moldovan

A klub büszkeségei: Paul és Cristina, világ- és országos bajnokok
A déli órában érkeztem a DanceArt Sportklubhoz. Üresek
voltak a tánctermek, pontosabban egy fiú és egy lány edzett.
Fel sem tűnt, hogy éppen a világbajnokok, Paul Moldovan
és Cristina Tătar, hiszen többórás kemény edzés után, edzőruhában egészen másak, mint a plakátokon csillogó táncosruhában vagy a versenyek reflektorfényében. Edzőik éppen
repülőjegyet foglaltak nekik, hiszen másnap a helsinki Grand
Slamre utaztak.
Nemrég Jászvásáron zajlott az országos sporttáncbajnokság, ahol a marosvásárhelyi DanceArt Klub újból nagyon
szép eredményeket ért el. Ennek kapcsán kérdeztük Somodi
Mártont és Somodi Katalint, a klub lelkes vezetőit és edzőit.
– A klub legértékesebb eredménye ezen az országos bajnokságon Paul Moldovan és Cristina Tătar győzelme, akik
latin táncban felnőtt kategóriában országos bajnokok lettek.
Nem először! Tizennegyedszer sem tudták legyőzni őket –
mondta Somodi Márton.

– Ilyen volt-e még a sporttánc hazai történetében?
– Egyről tudok, a marosvásárhelyi Rareş Cojoc tizenötször
volt román bajnok, és a régeni Gliga Mirona. Ők már harminc
év fölött vannak. Azonban előttünk a jövő, mert a mi bajnokaink 22, illetve 23 évesek.
A Paul Moldovan–Cristina Tătar páros háromszoros világbajnok. Az első címet 2012-ben Kínában, Pekingben nyerték
el, akkor 18 évesek voltak. Románia számára ez volt az első
világbajnoki cím. Rá egy évre Spanyolországban ismét világbajnokságot nyertünk, s egy év múlva újra. Ugyancsak
Spanyolországban.
– Akkor állíthatjuk, hogy Marosvásárhely előkelő helyen
áll a sporttánc tekintetében.
– Nagyon jó helyen állunk. Mi vagyunk, akik első alkalommal nyertünk világbajnoki címet, és most már három világbajnoki címet tudhatunk a magunkénak.
18 éves a DanceArt
– Mikor kezdtek edzőként dolgozni?
– 1996-ban kezdtünk tanítani. Mi is táncosok voltunk,
párok is. 1999-ben alapítottuk meg a saját klubunkat, a
DanceArt Sportklubot. Táncosként Szőke Istvánnal kezdtük
az ifjúsági házban, az Apolló Sporttáncklubnál. Örömünkre
a klubunk áprilisban lesz 18 éves.
– „Felnőttkorba” lépnek, sok szép eredménnyel. Hányan
táncolnak jelenleg a klubban?
– Körülbelül 40 párunk van, ebből 35 pár rendszeresen jár
versenyezni, minden korosztályban, minden szinten. Paul és
Cristina a helsinki verseny után a 12. helyre lépett elő a világranglistán, ilyen előkelő helyen nem volt még romániai
pár. Fodor Norbert-Csanád és Vaszi Réka Magyarországon a
közelmúltban magyar színekben versenyeztek, standard táncokban ezüstérmesek lettek. Eddig román színekben versenyeztek közel húsz évig, de az esélyek miatt úgy döntöttünk,
hogy a magyar bajnokságra neveznek be, mert itthon – méltatlanul – csak ötödik-hetedik helyezettek lettek. Magyarországon tavaly negyedikek, idén másodikok lettek. Olyan
párokat vertek meg, akiket esélyesebbnek tartottak, mint
őket. Elsők lettek a tavalyi első helyezettek.
– Előfordul, hogy részrehajlók a bírók?
– A sporttánc nem olyan, mint a foci, hogy ha összejön,
megverem a Barcelonát is. Aki jó, az hosszú távon úgyis bebizonyítja, hogy jó, a legjobb. Viszont ha a párok színvonala
közel áll, akkor lehetnek részrehajlások. Rövid távon. Csanádék előbb-utóbb bebizonyítják, hogy ők a legjobbak.
– Mi szükséges ahhoz, hogy valaki ilyen eredményeket
érjen el?
– Ez relatív. Mindenképpen sokat kell gyakorolni. Dolgozni kell nap mint nap ahhoz, hogy valaki eredményeket
érjen el. Paul például 15 éve mindennap gyakorol, naponta
3-4, 5-6 vagy 9-10 órát, mikor mennyire van szükség. 18 éves
korukig mindennap minimum 3 órát edzettek velünk, most
már magukra is gyakorolnak. Azonban a legfontosabb felkészülési periódusban most is velünk edzenek. Paul nagyon
rövid idő alatt bekerült a román topba, tízévesen harmadik
lett, rá egy évre második, aztán 12 évesen román bajnok.
Most is van egy jászvásári párunk, ide járnak edzeni, 10 éves
a fiú, 9 éves a lány, már négy bajnoki címük van. Tehát van
akinek hosszabb időbe telik, hogy eredményt érjen el, és van
aki már gyerekként befut. Hozzáállás kérdése.
– Amikor meglát egy gyereket, a mozgásáról megmondjae, hogy ebből táncos lesz?
– Alkatra, mozgásra megmondható, de nem csak ez számít.
Az adottság fontos, de a hozzáállás a legfontosabb a táncos
és a szülők részéről. A tehetség egyáltalán nem elég, kitartás,
szorgalom kell. Nagyon sok tehetséges gyermek van, de na-

Ada Precup és Tudor Mureşan

gyon kevésből lesz bajnok. Azok jutnak az élre, akik komolyan veszik, és erre összpontosítanak.
Az edző munkája mellett a szülő hozzáállása is fontos
– Gondolom, a szülői támogatás is sokat számít, hiszen
nem olcsó sportágról van szó.
– Egyetlen élsport sem olcsó. A szülői támogatás elengedhetetlen. Nagyon fontos, hogy a szülő morálisan mit tesz a
háttérben. Vannak olyan szülők, akik anyagilag támogatják a
gyermeküket, de morálisan nem állnak kellőképpen melléje.
Sok tényező szükséges ahhoz, hogy eredményt érjünk el.
– A versenyek költségeit, a kiszállást, a szállást ki állja?
– Kilencven százalékban a szülők. Szerencsénk van azzal,
hogy együttműködünk az Iskolás Sportklubbal, amely állja a
bajnokságok részvételi díját és a szállásköltség egy részét. Ez
azért lehetséges, mert a sportolók egy része mindkét klubnál
le van igazolva.
– Beszéljünk a felszerelésekről, a ruhákról, a cipőkről,
amelyek elkápráztatják a nézőt. Mennyibe kerülnek?

Cristina Tătar és Paul Moldovan. A fotók a klub Facebook-oldaláról származnak

– Néhány száz eurótól kétezer euróig is elmehet egy ruha
ára. A gyerekek ruháján nem lehet strassz, de a 14 éven felüliekén már igen. A kő nagyon sokat dob a ruha árán, persze
a kövektől sokkal mutatósabb. Paul és Cristina esetében szerencsénk van, mert egy spanyolországi designer és egy cég
támogatja őket. A sportolóink ruháinak nagy részét Szatmáron készítik. Ott van egy ügyes varrónő, aki kimondottan versenytáncruhákra szakosodott. Itthon is vannak szabók, akik
a fiúknak nadrágot, mellényt varrnak. A cipőket viszont külföldről szerezzük be, ezek ára 80-120 euró között mozog.
– Milyen egy sporttáncedző hétköznapja?
– Van amikor reggel 9-kor kezdünk, s este 10-ig a teremben vagyunk. Van amikor egyikünk délelőtt adminisztrációs
ügyeket intéz, s csak délután kezdi az edzést. Egy biztos:
egész napos műszakban dolgozunk.
– Most az élvonalban van a klub. Lesz-e utánpótlás?
– Úgy néz ki, hogy lesz. Vásárhelyen nagyon ügyes párosaink vannak, három páros – 12 és 13 évesek – jutott el az
országos bajnokságra, továbbá egy – 10 és 11 éves – páros
elődöntőbe standardban, és negyeddöntőbe latin táncban. Nagyon elégedettek vagyunk a teljesítményükkel. A Mureşan
Tudor–Precup Ada páros negyedik helyezett lett standardban
és latinban is. Kevés olyan pár van, amely mindkét stílusban
ilyen jól táncol. Ők nagyon esélyesek. Van még egy nagyon
ügyes ifi párunk: Dobranis Darius és Hritcu Denisa, hatodik helyet értek el a standard táncokban – mondta Somodi Katalin.
Sok sikert, további kimagasló eredményeket táncosoknak,
edzőknek egyaránt! Marosvásárhelynek jobban, mint bármikor, szüksége van, hogy jó hírét keltsék.
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Győzelem
egy horrormérkőzésen
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Szerkeszti: Farczádi Attila

A pálya állapota miatt ismét sok kritikát kaptak a marosvásárhelyi szervezők. Fotó: Nagy Tibor

Czimbalmos Ferenc-Attila

Fontos három pontot szerzett a
Marosvásárhelyi ASA a labdarúgó
1. liga alsóházi rájátszásának második fordulójában a Sziget utcában, miután 2-1 arányban legyőzte
a csapat egykori edzője, Dan Alexa
által felkészített Concordia Chiajna
együttesét, amely az egyik kiesőjelölt alakulat az ASA mellett.
Újra nagyon kevesen voltak kíváncsiak a szakadó esőben, kipusztult, de ugyanakkor átázott,
homokos-sáros pályán rendezett találkozóra, ahol nehezen lehetett kiszámítani a labda leendő mozgását,
irányát. Viszont mindezek dacára
nagy akarattal és győzni akarással
léptek pályára a hazaiak, akiknek jó
játékuk árán sikerült megszerezniük
az év első győzelmét, három bajnoki
vereség és három döntetlen után.
A találkozó elején a polgármester személyi tanácsadója, Claudiu
Maior köszöntette a 35 éves születésnapját ünneplő hazai csapatkapitányt, Gabriel Mureşant.
A mérkőzés első tíz percében
már két sárga lapot osztott ki G.
Găman játékvezető a Concordia játékosainak (R. Răducanu és Bălgrădean kapta a figyelmeztetést),
utóbbi szabálysértése következtében büntetővel is sújtotta az Ilfov
megyeieket, miután az ASA volt
hátvédje, Bejan rosszul passzolt
vissza a kapusnak, aki csak gáncsolni tudta Bâtfoit: a 11-est az ünnepelt G. Mureşan jobbal, laposan
a kapu jobb sarkába helyezte: 1-0.
A gól után, egy ellentámadás során
Bărboianu elől Pap tisztázott (25.),
majd C. Rus (26.) és R. Răducanu
(35.) lövései is célt tévesztettek,
aztán G. Mureşan mintegy 17 méteres lapos lövését védte Bălgrădean.
A második játékrész egyik
kulcsjelenetére a 66. percben került
sor, amikor a jó ütemben kiugró
Melinte Pap kapuson is túljutott, de
Mendy szerelte a lövés pillanatában, így a labda centikkel a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret.
Gól esetén talán más lett volna a
mérkőzés kimenetele, viszont
Mendy izomhúzódást szenvedett a
tisztázás során, amiért később le kellett cserélni. A 79. percben Bălgrădean
óvatlanul tisztázott egy kapujelenet
következtében, és nem csak Ciolacuval szabálytalankodott (amiért megkapta második sárga lapját, majd a
pirosat is), hanem súlyosan megsebesítette csapattársát, Bărboianut is,
akinek elszakadt jobb térde keresztszalagja, így mintegy fél évre
játékra képtelenné vált.
Mivel Alexa már a 60. percben
végrehajtotta a Concordia mindhárom cseréjét, Bălgrădean helyére a
középpályás Albu állt be kapuba,
viszont Bărboianu sérülésével ki-

lencre csappant az ellenfél pályán
lévő játékosgárdája.
A megadott büntetőből G. Mureşan a bal kapufát találta el.
A 84. percben, Albu kapukirúgása után megszületett a senki által

Nyilatkozatok
* Ilie Stan (ASA, vezetőedző):
„Gratulálok a játékosoknak az elszánt játékért és a győzelemért,
ami nagyon fontos volt számunkra.
Az elkövetkező két héten a soron
következő, Botoşani és a Voluntari
elleni idegenbeli, illetve a Pandurii
elleni hazai találkozókra összpontosítunk, amelyeket egy hét leforgása alatt játszunk le. Szeretnénk
pozitív eredményt elérni mindkét
találkozón”.
* Dan Alexa (Concordia, vezetőedző): „Sajnos, az én döntéseim
miatt is veszített ma a Concordia,
sajnálom, hogy elvesztettünk
három értékes pontot. Ugyanakkor
azt is, hogy Bărboianu súlyos sérülést szenvedett, mielőbbi felépülést
kívánok neki”.

nem remélt egyenlítés: M. Constantin óvatlanul próbált tisztázni, a
labda lelassult a latyakos pályán,
de Papnak sikerült mentenie Melinte előtt, viszont a kikanalazott
labdát V. Alexandru mintegy 25
méterről a kapu sarkába lőtte: 1-1.
Az ASA mégis megszerezte a
győzelmet, a 87. percben Nicoliţă
jobb oldali beívelését Ciolacu (a
mérkőzés legjobbja) a hálóba juttatta: 2-1.
Ezzel a fontos három ponttal az
ASA, ha ideig-óráig is, felzárkózott
a többi kiesőjelölt (Poli ACS, Pandurii és Concordia) mögé, viszont
tartania kellene a lépést, ezért a következő fordulóban is fontos lenne
a győzelem (a Botoşani otthonában).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 2. forduló: Marosvásárhelyi ASA
– Concordia Chiajna 2-1 (1-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai stadion. Vezette: George Cătălin Găman
(Craiova) – középen; Ovidiu Artene (Vaslui), Mihai Marius Marica
(Beszterce) – partjelzők; Laurenţiu Ionaşcu (Buzău) – tartalék. Ellenőr:
Ioan Onicaş (Zilah), Iulius Nemţanu (Ghermăneşti-Ilfov)
Gólszerzők: G. Mureşan (11. – büntetőből), Ciolacu (87.), illetve V. Alexandru (84).
Sárga lap: M. Constantin (58.), Bâtfoi (61.) és Gorobsov (62.), illetve
R. Răducanu (6.), Bălgrădean (9.), Bărboianu (45+1.), Rasdan (68.), Bălgrădean (75.), V. Alexandru (87.) és Melinte (90+4).
Kiállítva: Bălgrădean (76.).
ASA: Papp – Velayos, Rougkalasz, Constantin, Mendy (70. E. Dică) –
G. Mureşan, Gorobsov (90. Ferfelea) – Nicoliţă, Ciolacu, C. Rus – Bâtfoi
(80. Lemnaru).
Concordia: Bălgrădean – Bărboianu, Melinte, Bejan, D. Popescu – R.
Costin (46. Rasdan), Albu – Serediuc, Herea, Ciobanu (46. V. Munteanu)
– Răducanu (60. V. Alexandru).
További eredmények a rájátszás 2. fordulójából: felsőház: Kolozsvári
CFR – Astra Giurgiu 3-2, Konstancai Viitorul – Bukaresti FCSB 3-1. Az
alsóházban tegnap lapzárta után játszottak, illetve két további mérkőzést
ma rendeznek.

1. Viitorul
2. FCSB
3. CFR
4. Astra
5. Craiova
6. Dinamo

1. Medgyes
2. Jászvásár
3. Voluntari
4. Botoşani
5. Chiajna
6. Pandurii
7. Poli ACS
8. ASA

2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
2
1
1
2

1
1
1
0
0
0

1
1
0
0
0
0
1
1

Ranglista
Felsőház
1
0
0
1
1
1
Alsóház
0
0
1
0
0
1
0
0

0
1
1
1
0
0

0
0
0
1
2
0
0
1

3-1
3-3
3-4
2-3
0-0
0-0

2-0
3-1
1-1
1-2
2-5
1-1
2-1
2-3

30
27
25
23
23
22
23
18
16
16
13
11
10
9

Pontosított az ASA Bărboianu orvosi ellátása kapcsán
Nagy teret szentelt az országos sportsajtó Bărboianu sérülésének, illetve
annak, hogy a Concordia játékosát csak a mérkőzés zárultával szállították
kórházba, addig a stadion mellett állomásozó mentőautóban tartották. A
meccset közvetítő DigiSport TV-ben azt beszélték a találkozót követően,
hogy azért, mert bár a létesítménynél a szabályoknak megfelelően két elsősegélynyújtó kocsi várakozott (első körben még úgy tudták, hogy csak egy
vöröskeresztes jelzésű jármű volt a Sziget utcában), csak egyetlen mentőscsapat tartózkodott a helyszínen, így azok nem hagyhatták el a létesítményt, mert hiányukban nem folytatódhatott volna a mérkőzés.
Mindezek nyomán az ASA vasárnap közleményben pontosította a történteket. Azt írták: az országos sportsajtó a Concordia Chiajnától származó információk alapján adott helyzetjelentést a 76. percben saját
kapusa által megsebesített Ştefan Bărboianuval történtekről. Az ezekben
állítottakkal ellentétben azonban, az 1. liga eddigi mérkőzéseihez hasonlóan, szombat este is két mentőautó állt rendelkezésre, a szabályzatnak
megfelelően, amiket a találkozó előtt ellenőriztek az illetékesek, és amelyek az 1-es lelátó közvetlen közelében várakoztak. Ştefan Bărboianut a
sérülését követően az egyik autóhoz szállították, és a rohammentő-szolgálat gondjaira bízták. Nem igaz ugyanakkor a Concordia Chiajna képviselőinek az az állítása sem, miszerint az ASA-nak nem volt saját orvosa
a mérkőzésen: az illető végig a kispadon ült, és meccs közben többször is
segítséget nyújtott a játékosoknak, ottlétét egyébként a találkozó jegyzőkönyvében is rögzítették. A meccs zárultával a marosvásárhelyi klub képviselői tájékozódtak a lesérült vendégjátékos egészségi állapotáról, és a
sürgősségi kórháztól megtudták, hogy Bărboianu lábát megröntgenezték,
majd rögzítették, a további kivizsgálásokat Bukarestben végzik majd el.
Az ASA sajnálja a történteket, ugyanakkor gyors felépülést kíván a futballistának, zárják a közleményt. (F.A.)

Jól kezdett Nyárádszereda,
nem engedték szóhoz jutni
a vendégeket
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Nem volt kétséges a mérkőzés kimenetele. Fotó: Gligor Róbert László

Magabiztos győzelemmel örvendeztette meg hazai közönségét Nyárádszereda a Maros megyei 4. liga
16. fordulójában: az alakulat a tavaszi idény első mérkőzésén a Marosvásárhelyi Gaz Metant fogadta.
Az első percek kiegyenlített játéka után a hazaiak hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, ám
az egyedül maradt Deteşan kapu
fölé lőtt, majd Fărcaş közeli lövését
hárította a vendégkapus, a saroklövést Deteşan a keresztléc fölé
küldte. A gólra mégsem kellett sokáig várni: a 19. percben az egyedül
maradt Fărcaş az utolsó védőt és a
kapust is elfektetve begurított (1-0),
hamarosan pedig az elszabaduló Deteşan növelte az előnyt (2-0). A vendégek felocsúdtak, de Murar közeli
fejese és Şamşudean távoli lövése is
elkerülte a hazai kaput. A szeredai
gárda rögtön meg is lépett, Deteşan
beadását Cotoară fejelte a hálóba
(3-0), Fărcaş passzát pedig Sacşon

küldte a léc alá (4-0). A vendégek
rögtön szépíteni tudtak Muntean
szabadrúgásával (4-1), majd Fărcaş
helyzetével zárult az első játékrész.
A csapatok jóformán vissza sem
tértek a pályára, Fărcaş passzából
Cotoară ismét betalált (5-1), s miután a vendégek Murar és Vaida
révén pontatlankodtak, a szeredaiak
a 63. percben ismét betaláltak: Fărcaş lövését hárította a vendégkapus,
de Cotoară rálövése a hálóban kötött ki (6-1). A hazai csapat visszavett a tempóból, Oprea A. kapu
mellé csúsztatta Deteşan beadását,
majd a vendégek Muntean révén a
kapu mellé lőttek. A hajrában a vásárhelyiek faragtak hátrányukból,
Ruja beadását Nistor fejelte be (62), majd Murar talált be közelről (63). A hazaiak győzelme azonban
egy percig sem volt kérdéses, a
hosszabbításban pedig újabb találattal örvendeztették meg a közönséget
(7-3).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 4. liga, 16. forduló: Nyárádszereda – Gaz Metan 7-3 (4-1)
Nyárádszereda, városi stadion. Vezette: Paşcan Alin, Vega Viorel, Cherteş Cristian (mindhárman Marosvásárhelyről)
Gólok: Fărcaş (19.), Deteşan (23., 90+3.), Cotoară (37., 46., 63.), Sacşon
(39.), illetve Muntean (41.), Nistor (80.), Murar (82.)
Sárga lap: Stoica, Muntean.
Nyárádszereda: Blaga (69. Simon) – Somodi (73. Rad), Tulbure, Oprea
A., Floştoiu, Oprea R., Cengher (69. Pelaghie), Cotoară, Sacşon (75.
Cojoc), Fărcaş, Deteşan
Gaz Metan: Ilea – Brihan (73. Pancu), Chirilă (46. Mariş), Lung, Nistor, Ruja, Stoica (73. Păcurar), Şamşudean, Murar, Vaida (69. Dâmbean),
Muntean (87. Mărginean).

Kiéleződött a küzdelem a 4. ligában
Kapunyitás volt az elmúlt hét végén a 4. ligás
Maros megyei bajnokságban, és az első idei
forduló eredményei nyomán igen kiélezetté vált
a küzdelem az első
helyért. Az őszi bajnok
Marosoroszfalu ugyanis
négygólos
vereséget
szenvedett
Marosvá- Tamás Attila megszerzi a Marosvásárhelyi MSE harmadik
sárhelyen, az MSE ott- gólját az éllovas Marosoroszfalu elleni mérkőzésen.
honában, üldözői – Ma- Fotó: Tóth Csaba
rosludas és a Marosvásárhelyi Juvenes – pedig egyaránt nyertek, így a közöttük lévő különbség egy, illetve két pontra csökkent.
A 16. forduló eredményei: Marosvásárhelyi Juvenes – Marosvásárhelyi
Atletic 2-0, Marosvásárhelyi MSE – Marosoroszfalu 4-0, Dános – Szováta
0-4, Nagysármás – Kutyfalva 0-0, Nyárádszereda – Marosvásárhelyi Gaz
Metan 7-3, Náznánfalva – Marosludas 0-9, Ákosfalva – Erdőszentgyörgy
1-4.
1. Marosoroszfalu
2. Marosludas
3. Juvenes
4. Nyárádszereda
5. MSE
6. Szováta
7. Atletic
8. Gaz Metan
9. Erdőszentgy.
10. Nagysármás
11. Nyárádtő
12. Kutyfalva
13. Dános
14. Náznánfalva
15. Ákosfalva

15
15
15
14
15
15
15
15
14
15
14
15
15
15
15

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

Ranglista
1
3
5
2
1
2
1
1
3
5
0
3
1
0
2

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

31-21
46-18
47-24
44-27
41-28
33-27
39-29
36-40
33-27
28-36
27-32
19-37
28-49
13-44
21-47

34
33
32
26
25
23
22
22
21
17
15
15
13
12
8
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Kifelé a magyarokkal az országból –
indulatos román gyermekek
a Sepsi OSK bukaresti vendégjátékán

Ve s z t e t t
a Sepsiszentgyörgy, de a 3.
ligában érdekelt
Maros megyei
csapatok
is.
Csak a Csíkszeredai FK ünnepelhetett
a
hétvégi fordulót
követően,
amelyben a Székelyudvarhelyi
FC és a Szászrégeni
Avântul
s z a b a d n a p o s A Pro Sport szerint jobban fellobogózták a bukaresti stadiont, mint bármikor máskor, a háromszékiek vendégjátéka alkalmából. Fotó: liga2.ro
volt.
A 2. ligában szereplő Sepsiszentgyörgyi tábora előtt teli torokból kezdték kiabálni,
Sepsi OSK az éllovas Bukaresti Juventus hogy Kifele a magyarokkal az országból.
A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság
vendége volt a hétvégi bajnoki fordulóban, s
bár Hadnagy Attila góljával egyenlített az első csoportjának 18. fordulójában a seregelső félidő hajrájában, nem bírta szuflával, a hajtó Bákói SC otthonába látogatott az éllomásodik játékrészben a házigazdák somán le- vas FK Csíkszereda. A székelyföldi alakulat
gyűrték a háromszékieket. A székelyföldiek az első perctől fogva irányította a mérkőzést,
rossz szájízzel távoztak a fővárosból, ahol játékosai többször is helyzetbe kerültek,
azon túl, hogy a Pro Sport szerint jobban fel- előbb Bajkó, majd Jebari révén. A gólra vilobogózták a stadiont, mint bármikor máskor, szont a 29. percig várni kellett, amikor egy
elhúzták a román himnuszt és a hangszórók- szögletet követően Csonka Bonifác megtörte
ból román népzene harsogott, ami még ter- a jeget: 1-0. A következő találat a 42. perc
mészetesnek tekinthető, a második félidőben eseménye, ekkor a fiatal Tamás Nándor nöazonban mindenki elképedt, amikor a Juven- velte a vendégcsapat előnyét: 2-0. A második
tus gyerekfutballistái a Sepsi OSK szurkoló- félidő is FK-fölénnyel indult, de a 70. perc
környékén büntetőhöz jutott a Bákó. Nagy
Barna viszont hárítani tudott, és a lélektani
Budai Barna a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden fölény birtokában kevesebb mint két perc
11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó múlva a frissen becserélt Nagy Norbert góllal
után című sportműsorának meghívottja hálálta meg a bizalmat: 3-0. A hátralevő időBudai Barna, a Román Labdarúgó-szövet- ben biztonsági játékra helyezkedett be az FK
ség frissen alakult gyermek- és ifjúsági bi- és az eredmény nem változott.
Győzelmével az FK Csíkszereda őrzi vezottságának tagja. A szászrégeni edzővel
zető
helyét, előnye három pont SzászherSzucher Ervin a hazai ifjúsági futball
mánnyal szemben, és öt pont Miroslava
gondjairól és terveiről beszélget.
csapatával szemben.
Eredményjelző
* 2. liga, 25. forduló: Szatmárnémeti Olimpia – Afumaţi 0-1, Râmnicu Vâlcea – Clinceni 0-3, Baloteşti – Resicabány 3-1, Călăraşi – Nagyváradi Luceafărul 3-2, Bukaresti Juventus – Sepsiszentgyörgy 3-1, Târgovişte – Suceava 2-1, Temesvári Politehnica ASU –
Mioveni 1-2, Aradi UTA Öreg Hölgy – Brassó 1-2. Ranglista: 1. Juventus 54 pont, 2. UTA
45, 3. Brassó 45, 4. Sepsiszentgyörgy 44, 5. Szatmárnémeti 41, 6. Mioveni 41, 7. Târgovişte 38, 8. Brăila 31, 9. Afumaţi 28, 10. Călăraşi 28, 11. Luceafărul 27, 12. Suceava 27,
13. Clinceni 27, 14. Politehnica ASU 24, 15. Baloteşti 23, 16. Râmnicu Vâlcea 18, 17.
Resicabánya 13, 18. Tatrang 9, 19. Pankota 0, 20. Berceni 0.
* 3. liga, I. csoport, 18. forduló: Râmnicu Sărat – Miroslava 0-2, Vaslui – Paşcani 1-5,
Roman – Szászhermány 0-3, Bákói Aerostar – Valea Mărului 1-0, Bákói SC – Csíkszereda
0-3, Lieşti – Galaci Metalosport 1-0, Barcarozsnyó – Chişcani 3-1. Ranglista: 1. Csíkszereda 40 pont, 2. Szászhermány 37, 3. Miroslava 35, 4. Aerostar 31, 5. Vaslui 29, 6. Lieşti
27, 7. Roman 27, 8. Râmnicu Sărat 26, 9. Barcarozsnyó 21, 10. Metalosport 18, 11. Valea
Mărului 16, 12. Paşcani 13, 13. Székelyudvarhely 12, 14. Chişcani 9, 15.Bákói SC -28.
* 3. liga, V. csoport, 18. forduló: Marosvásárhelyi ASA II – Kudzsir 1-3, Fugyivásárhely
– Radnót 2-1, Nemeszsuk – Sülelmed 4-0, Kolozsvári Sănătatea – Beszterce 1-0, Zilah –
Pusztadaróc 1-0, Nagyszeben – Medgyesi Gaz Metan II 3-0, Lénárdfalva – Dés 3-2. Az
állás: 1. Nagyszeben 38 pont, 2. Lénárdfalva 37, 3. Kudzsir 35, 4. Sănătatea 34, 5. Zilah
33, 6. Nemeszsuk 29, 7. Gaz Metan II 28, 8. Dés 22, 9. Szászrégeni Avântul 22, 10. Sülelmed 21, 11. ASA II 19, 12. Fugyivásárhely 14, 13. Radnót 13, 14. Beszterce 8, 15.
Pusztadaróc 5.

Kassainál reklamáltak Tottiék, hiába

Eredményjelző
Labdarúgó Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó mérkőzések:
* Krasznodar (orosz) – Celta Vigo (spanyol) 0-2 (0-0). Továbbjutott a Celta, 4-1-gyel.
Gól: Hugo Mallo (52.), Iago Aspas (80.).
Kiállítva: Kaboré (86., Krasznodar)
* Besiktas (török) – Olimpiakosz (görög) 4-1 (2-1). Továbbjutott a Besiktas, 5-2-vel.
Gól: Aboubakar (10.), Babel (22. és 75.), Tosun (84.), illetve Elyounoussi (31.).
Kiállítva: Aboubakar (39.).
* Gent – Genk 1-1 (1-0). Továbbjutott a Genk, 6-3-mal.
Gól: Castagne (20.), ill. Verstraete (84.).
* AS Roma (olasz) – Olympique Lyon (francia) 2-1 (1-1). Továbbjutott a Lyon 5-4-es
összesítéssel.
Gól: Strootman (17.), Tousart (öngól, 60.), illetve Diakhaby (16.).
* Ajax (holland) – Koppenhága (dán) 2-0 (2-0). Továbbjutott az Ajax 3-2-es összesítéssel.
Gól: B. Traoré (23.), Dolberg (11-es, 45.).
* Manchester United (angol) – Rosztov (orosz) 1-0 (0-0). Továbbjutott a Manchester
United 2-1-es összesítéssel.
Gól: Mata (70.).
* Anderlecht (belga) – APOEL (ciprusi) 1-0 (0-0). Továbbjutott az Anderlecht kettős
győzelemmel, 2-0-s összesítéssel.
Gól: Acheampong (65.).
* Mönchengladbach (német) – Schalke 04 (német) 2-2 (2-0). Továbbjutott a Schalke 33-as összesítéssel, idegenben szerzett több góllal.
Gól: Christensen (26.), Dahoud (45.), illetve Goretzka (54.), Bentaleb (68 – 11-esből).

A Besiktas csaknem egy órát emberhát- vel már továbbjutó lett volna a Roma, de
rányban focizva is simán elbánt az Olimpi- Kassai ezt les címén érvénytelenítette – vaakosszal
a
labdarúgó
Európa-liga lószínűleg tévesen.
nyolcaddöntőjének visszavágójában. A
A Gladbach a Schalkéval játszott német
Celta Vigo sportszerű gólt lőtt a Krasznodar- házi rangadót, és bár remekül kezdett, 2-0nak, az esti meccseken elbukott a Roma, to- ra elhúzott, a Schalke egyenlített, és végül
vábbjutott viszont a ManUnited és a 3-3-as összesítéssel továbbment. A hazai rohátrányból induló Ajax.
hamok itt is ugyanolyan frusztrálóak voltak
A Roma csak erőlködött a Lyon ellen, a meccs végén, mint Rómában.
igaz, 0-1-ről még fordított, de 2-1 után a
sokkal gyorsabban és
határozottabban focizó Lyon akarata éra
vényesült,
Romának helyzete is
alig akadt. Még az
első félidőben büntetőt reklamáltak a rómaiak, mert Lucas
Tousart a tizenhatoson belül reflexszerűen beleütött a
labdába, de Kassai
Viktor nem ítélte szabálytalannak a mozdulatot. A második
félidőben pedig Edin
Dzeko lőtt gólt, ami- A Roma csak erőlködött a Lyon ellen. Fotó: DigiSport
A negyeddöntők párosításai
A Manchester United az Anderlechttel találkozik a labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjében – derült ki a pénteki, nyoni sorsoláson.
A két együttes között rendkívül nagy különbségű párharc zajlott az 1956/57-es Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) selejtezőjében: az idegenbeli 2-0-s siker után a Vörös
Ördögök hazai pályán 10-0-ra (!) győzték le a belga együttest. Ugyanakkor az eddigi
hat párharc mérlege döntetlen, mindkét gárda háromszor jutott tovább.
Az elmúlt három kiírás győztese, a Sevilla a Bajnokok Ligájában indult, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott, így címvédésre nem kerülhet sor idén az Európa-ligában.
A negyeddöntő párosítása (az első meccseken az elöl állók lesznek a házigazdák):
RSC Anderlecht (belga) – Manchester United (angol), Celta Vigo (spanyol) – KRC Genk
(belga), Ajax (holland) – Schalke 04 (német), Olympique Lyon (francia) – Besiktas
(török).
Az első mérkőzéseket április 13-án, a visszavágókat egy héttel később rendezik.
A sorozat fináléjának május 24-én a svédországi Solna ad majd otthont.

A Monaco és az Atlético Madrid is a nyolc között a BL-ben

Az AS Monaco és az Atlético
A Monaco hazai pályán az első
Madrid továbbjutásával zárult félidőben „lefocizta” a Manchester
szerda este a labdarúgó Bajnokok Cityt, amely 5-3-ra nyerte az első
Ligájának nyolcaddöntős szakasza. mérkőzést: a francia csapat alig fél

A Monaco hazai pályán az első félidőben „lefocizta” a Manchester Cityt. Fotó: AP

Juve-Barca és Bayern-Real a negyeddöntőben
Kisorsolták a Bajnokok Ligája 2016/17-es szezon negyeddöntőjének
párosítását. A Juventus a Barcelónát, a Bayern pedig a Real Madridot
kapta ellenfélül.
A negyeddöntő teljes párosítása így néz ki: Atlético Madrid (spanyol)
– Leicester City (angol), Borussia Dortmund (német) – Monaco (francia), Bayern München (német) – Real Madrid (spanyol), Juventus
(olasz) – Barcelona (spanyol).
A negyeddöntő első mérkőzéseit 2017. április 11-12-én, a visszavágókat április 18-19-én rendezik. Két nappal később, április 21-én már
az elődöntő párosításait sorsolják.

óra alatt ledolgozta kétgólos hátrányát, ezzel a szünetben már továbbjutásra állt, míg Josep Guardiola
együttese gyakorlatilag teljesen veszélytelen volt. Érdekesség, hogy a
City története során először nem
lőtt kapura az első félidőben egy
Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A
fordulást követően már sokkal többet támadott az angol csapat, ráadá-

sul a Monaco is megtette azt a szívességet, hogy inkább visszaállt, ez
pedig meg is bosszulta magát, a 71.
percben Leroy Sané találatával újra
a City állt továbbjutásra. A Monacónak így újra váltania kellett, és sikerült is neki, hiszen Tiemoue
Bakayoko fejesével visszaállította a
kétgólos különbséget. A hajrában
már nem változott az eredmény.

Eredményjelző
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:
* AS Monaco (francia) – Manchester City (angol) 3-1 (2-0). Továbbjutott: az AS Monaco, 6-6-os
összesítéssel, idegenben lőtt több
góllal.
Gól: Mbappé (8.), Fabinho (29.),
Bakayoko (76.), illetve Sané (71.).
* Atlético Madrid (spanyol) –
Bayer Leverkusen (német) 0-0.
Továbbjutott: az Atlético Madrid,
4-2-es összesítéssel.

Az Atlético Madrid – Bayer Leverkusen összecsapáson – amelynek első felvonását 4-2-re nyerték
Németországban a spanyolok – a
főszerepet a két kapus játszotta, az
első félidőben a németek kapuját
őrző Bernd Leno, a másodikban
pedig a túloldalon Jan Oblak mutatott be elképesztő bravúrokat, amelyek következtében gól nélküli
döntetlennel zárult a találkozó.
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Marosvásárhelyen tartott előadást
a világrekorder íjász

Élne az esélyével a City’us

9

ha egy jó napot fognak ki a fiatal
Bálint Zsombor
marosvásárhelyi játékosok, akár
Ma és holnap rendezik Temesvá- döntőbe is juthatnak – bizakodik
A marosvásárhelyi Régészeti
ron a teremlabdarúgó Románia- Cosmin Gherman, a City’us társedMúzeum konferenciatermében tarkupa négyes döntőjét. A tornán a zője.
tott előadást az 52 éves, hajdúnánási
jelenlegi belföldi mezőny három
A sportági szövetség honlapjálegjobb csapata: Temesvár, Déva és nak adott interjúban Gherman úgy
Mónus József hagyományőrző távSzékelyudvarhely, valamint egy ka- fogalmazott, hogy a Temesvár ellövő íjász Európa-bajnok, öt alkakukktojás: a Marosvásárhelyi leni elődöntő a tavalyi bajnoki
világbajnok,
20
lommal
City’us vesz részt. Bármilyen fur- döntő megismétlése ugyan, de telíjászvilágrekord büszke tulajdocsa is ilyent állítani a hatszoros baj- jesen más résztvevőkkel. Ugyanaknosa, emellett többek közt Eurázsia
nok és jelenleg is címvédő kor megpróbálják kihasználni a
bajnoka és az Amerikai Egyesült
csapatról.
temesváriak kiismert hiányosságait.
Államok távlövő íjásza cím birtoAz első elődöntőt 17.30 órai kez- Sajnos, nem számíthat két sérültre,
kosa.
dettel Déva és Székelyudvarhely Ţipăura és Boroşra, de jelen lesz
A rendezvényt a Marosszéki
játssza, és ezen a mérkőzésen min- Cătinean, aki az ország második kaÍjászegyesület szervezte, amelyet a
den eredmény lehetséges, míg 20 pusának tart, Csala Zsolt, akinek
Maros Megyei Múzeum támogatott.
órától a második negyeddöntőben a szerinte a válogatottban a helye,
Mónus, akit Fehér Farkasként isTemesvári Informatica a City’us- Küsmödi, aki hamarosan az ország
mernek, az általa elért rekordokról
szal mérkőzik, azzal a csapattal, egyik legjobb teremlabdarúgójává
mesélt, sportpályafutásának legfonamellyel a sorsolás előtt a négyes válik. „Tudom, hogy mindenki
döntő többi résztvevője ellenfélnek minket akart ellenfélnek. A temestosabb állomásait elevenítette fel,
szeretett volna, annyira szerényebb váriak azonban ne örvendjenek
emellett a rangos versenyei közül a
képességű kerettel rendelkezik je- még, mert nincs veszítenivalónk, a
legemlékezetesebbeket kivetítőn is
lenleg.
teremlabdarúgásban minden lehetszemléltette.
Ennek ellenére a City’us hely- séges” – mondta Gherman.
Az
előadást
követően
a
jelenlévők
közös
fényképeket
készítettek
Mónus
Józseffel
„Megmutatni a világnak
zete a legkényelmesebb a négyes
A négyes döntő mérkőzései
a magyar zászlót”
totta a távlövés új világrekordját. céltáblát, két nyílvessző pedig a cél döntő előtt, hisz az egyetlen csapat, élőben nézhetők a Futsal Romania
A gépész üzemmérnökként okle- Viszont 50 fontos íjjal 2013. június közelében csapódott be.
amelynek az égvilágon semmilyen Facebook-oldalon és Youtube csavelet szerzett Mónus korábban 30 22-én a törökországi Gümüşhaci- Bármilyen távolságra el lehet lőni
veszítenivalója nincs. Ellenkezőleg: tornán.
éven át futballozott, aztán 2006 óta köyben 467 méterre lőtte ki a nyílAz előadást követően a jelenléáttért az íjászatra, mivel más életet vesszőt a saját készítésű nyíljából vők közös fényképeket készítettek
akart magának, amely azelőtt „a az ott megrendezett 2. Nemzetközi Mónussal, akinek tanítványai: fia, a
pénzhajszán is alapult”.
Hagyományos Íjászati Fesztiválon 23 éves László és az egri illetőségű
Az íjász 2006-2009 között tagja megtartott török nyílt íjászbajnok- 18 éves Prókaj Kiara. Nekik adta át
volt a Magyar Íjász Szövetségnek, ságon, és a korlátozott húzóerejű az íjászat tudományát. Egyébként
számos anyaországi és külföldi ver- távlövési versenyszámban, vala- mindketten világrekordokkal, Eusenyen diadalmaskodott, de 2009- mint a korlátlan erősségű íjak ver- rópa-bajnoki aranyérmekkel büszben a széthúzások miatt kiállt a senyében nyert.
esztendősen, elhunyt. Ráadásul
kélkedhetnek, az idős Mónusnak
Bálint Zsombor
szervezetből és a rendszeres verSándor-napon, neki pedig a másoSzintén ő tartja a legmesszebbre köszönhetően.
senyzésből, mivel újabb kihívást leadott sikeres találat rekordját is,
Az idén szerényebb körülmé- dik keresztneve Sándor volt.
,,Az ember bármilyen távolságra
Az emlékversenyt egyébként,
keresett magának. Azóta egyéni az általa készített íjakkal és nyíl- el tud lőni, és a legerősebb íjat is ki nyek között tartották meg az egyversenyzőként vett részt számos vesszőkkel: Atilla nagyfejedelem tudja húzni, csak fejben el kell hin- kori világbajnok marosvásárhelyi amelyen kilenc sportoló vett részt,
magyarországi és nemzetközi meg- 453-ban bekövetkezett halálára em- nie, hogy meg tudja tenni. Az íjá- párbajtőröző emlékének szentelt ví- Bögözi Bálint nyerte, Kolcsár Gemérettetésen, ahol nem igazán talált lékezve, a 2012-es Kurultájon (ma- szatom a hazai céllövészetre és a vóversenyt. Ezúttal csupán a hely- deon és Incze Áron előtt.
Bár szokott indulni az emlékverEgyetemi
Sportklub
legyőzőre. Mint lapunknak el- gyar hagyományőrző rendezvény, távlövészetre irányul. Elsődleges béli
mondta, számára a legfontosabb „a amelyet kétévente rendeznek meg célom, hogy történelmi helyeken és párbajtőrözői mérték össze az ere- senyeken a férfiak mezőnyében is,
győztes jogán megmutatni a világ- Bugacon) 453 méter távolságból le- környezetben hívjam fel a figyel- jüket, és a viadalt nem a Pongrácz Schlier Zsuzsa, aki – korosztáAntalról elnevezett egyetemi csar- lyához viszonyítva – jelenleg a klub
nak a magyar zászlót”.
adott hat lövéséből egy nyílvessző- met az íjászatra, őseink tetteire.” nokban, hanem a vívó-edzőterem- legjobb vívója, ezúttal csak bíróLegnagyobb sikeres céllövése: vel eltalálta a 140x140 centiméteres (C.A.)
ben rendezték. Ennek egyik oka, ként működött közre, mert – mint
9000 ezer ember előtt öt kilőtt nyílhogy a klub szakosztályát vezető említettük – a világbajnokságra kéMit mondott a szervező
vesszőből eggyel eltalálta a tőle 453
Szabó
Zoltán egyik tanítványával, szül. A jól sikerült Európa-bajnokA rendezvényen megkérdeztük a Marosszéki Íjászok Szövetsége
méterre felállított ember nagyságú
Schlier Zsuzsával alig néhány napja ság után, ahol paradox módon jobb
célt (2012-ben, a magyarországi elnökét, Mátéfi Pétert, hogyan kerültek kapcsolatba az előadóval. jött haza a plovdivi ifjúsági és ser- helyezést ért el az ifjúságiak mezőBács-Kiskun megyei Bugac köz- „A Kurultájon 2016-ban ismertük meg, aztán márciusban Kolozs- dülő Európa-bajnokságról, és a hó nyében, mint saját korosztályában,
ségben). Távlövésben a legnagyobb váron is találkoztunk, amikor a Lovasíjász című lírai dokumentum- végén ugyanoda készül vissza a vi- a serdülők között, hasonlóban relövése 653 méter volt, amelyet filmet levetítették, hiszen ő is ott volt, előadást tartott. Akkor hívtuk lágbajnokságra is, ezért a szerve- ménykedik a vb-n is. Plovdivban a
2012. augusztus 24-én a belső-mon- meg, hogy jöjjön el a rendezvényre. A másik apropó az volt, hogy a zéssel nem volt annyi ideje serdülők versenyében 14. lett, migóliai Ergun városában rendezett Marosszéki Íjászok Szövetsége részéről néhányan rendeltünk íjat foglalkozni. Másrészt az idei ver- után már a legjobb 16 között a kéíjászversenyen saját készítésű íjával tőle, amit most sikerült átvennünk” – mondta el Mátéfi a seny mintegy előkészíti a jövőre sőbbi aranyérmessel került össze,
és nyílvesszőjével ért el, így felállí- Népújságnak.
tervezett nagyobb szabású viadalt, az ifiknél a 7. helyen végzett,
amelyre az egész országból várnak három évvel fiatalabbként, mint a
versenyzőket, és a veterán vívók, felső korhatár, és volt esélye a legPongrácz Antal egykori tanítványai jobb négybe is kerülni, olasz ellenis ismét pástra lépnek, hisz ponto- felének azonban szerencséje volt a
Túl kemény falat volt a Marosvásárhelyi Szörnyek, célvonal közelébe. A körülményekhez a kolozsváriak san tíz éve lesz, hogy a marosvásár- sorsolásnál a hosszabbításban, Zsua Mureş Monsters számára a bajnoki ezüstérmes Ko- alkalmazkodtak jobban, ám amúgy is jól láthatóan sok- helyi párbajtőr legnagyobb alakja, zsának támadnia kellett, holott az
lozsvári Crusaders az idei amerikaifutball-bajnokság kal tapasztaltabb csapatot alkotnak. A marosvásárhe- aki a versenyzői pályafutása után is erőssége a védekezés.
A világbajnokságot ugyanazon a
idénynyitó találkozóján.
lyiek megpróbálták minél több nehézség elé állítani a a szakosztály mellett állt, itt hagyott
helyszínen,
a bulgáriai Plovdivban
bennünket,
és
akkor
lesz
születéséAz idő nem kedvezett a szervezőknek, végig maka- piros mezeseket, azonban a Crusaders védelme átharendezik április 1-10. között, ami
nek 70. évfordulója is.
csul esett az eső, ami nem csak a meggyesfalvi pálya tolhatatlannak bizonyult, míg a kolozsvári támadások
A Pongrácz Antal-emlékverse- előnyt jelenthet, hiszen az amerikai,
talaját tette csúszóssá, hanem a labdakezelést is nehe- négyszer találtak rést a marosvásárhelyiek védőfalán, nyeket a volt sportoló özvegye által kínai és koreai vívók, akik Európán
zítette, röptében elkapni a játékszert szinte lehetetlenné ami négy hatpontos célt eredményezett, és két további létrehozott alapítvány is támogatja. kívülről a legerősebb ellenfelek,
vált a játékosok rendelkezésére álló, másodkézből be- alkalommal értek el kétpontos konverziót, ami a végén Pongrácz Mária elmondta, az idei nem fogják olyan jól ismerni a
szerzett kesztyűkkel, mi több, még az is előfordult, 28-0-s kolozsvári sikert jelentett.
időpontot pontosan március 18-ára helyszínt, amelyet ő már kipróbált.
hogy a simán kézbe adott labda kicsúszott a támadójáAzt azonban mindenképpen el kell mondani, hogy sikerült időzíteni, arra a napra, ame- Schlier Zsuzsa, akárcsak az Eutékos kezéből, ami ebben a sportágban roppant jelentős minden évben egyre szorosabb meccseket játszanak a lyen 69 éve Pongrácz Antal szüle- rópa-bajnokságon, serdülő és ifjúváltozást eredményez: a támadó fél nem csak elveszíti Szörnyek a sokszoros bajnok, tavalyi ezüstérmes ko- tett, és 9 éve, pontosan 60 sági korosztályban is indul.
a labdát, de az ellenfél szinte erőfeszítés nélkül jut a lozsváriakkal, és az idén az a terv, hogy a csapat legalább két ellenfelét
legyőzze az alapszakaszban, hogy bejusson a legjobb
négy közé és elődöntőt játszhasson.
Az új bajnoki
idénynek ez volt az
első mérkőzése, a
bajnokság szombaton a Temesvári 89esek és a Bukaresti
Harcosok közötti
meccsel folytatódik.
A Marosvásárhelyi
Szörnyek legközelebbi mérkőzése április 8-án lesz,
amikor Temesvárra
látogatnak, és az
első bajnoki sikert A viadalt ezúttal nem a Pongrácz Antalról elnevezett egyetemi csarnokban, hanem a vívó-edA marosvásárhelyiek megpróbálták minél több nehézség elé állítani a piros mezes kolozsváriakat. Fotó: Nagy Tibor célozzák. (B. Zs.)
zőteremben rendezték. Fotó: Nagy Tibor

Pongrácz Antal-emlékverseny,
a megszokottnál szerényebb
körülmények között

Vereséggel kezdtek a Szörnyek
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ADÁSVÉTEL

CSEREFA eladó – 140 lej. Tel. 0740383-071. (59786)
ELADÓ ház Deményházán.
0265/576-041. (mp.)

Tel.

MINDENFÉLE

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

MEGEMLÉKEZÉS

Maroknyi fény, tengernyi bánat,
mélységes csend marad utánad.
Múlik az idő, a fájdalom nem csitul,
szememből a könny naponta kicsordul.
Most is fülemben cseng a hangod,
előttem van szomorú arcod,
hisz életed csak küzdelem és
harc volt.
Fiatal életedért nagyon megszenvedtél,
most nyugodjál békében Isten
szent kebelén.
Mély fájdalommal emlékezünk a
lukafalvi BERKESZI JáNOSRA,
hogy március 20-án hét éve, 44
évesen itt hagyott örökre. Nyugodjál békében! édesanyád.
(59778)

A búcsúszó, amit nem mondtál
ki, elmaradt. Elmentél, de gondolatban
velünk
vagy.
Kegyelettel emlékezünk március
20-án a lukafalvi BERKESZI
JáNOSRA halálának 7. évfordulóján. 44 éves voltál csak. Nyugodj békében! Testvéred, gyuri
és sógornőd, Ani. (59779)

ŐSHONOS éS RégI FAJTA gYüMöLCSFáK (pl. batul, ponyik,
boralma, citromalma, vajasalma stb.) rendelhetők termelőtől.
Rendelés esetén átvehetők március 23-án a Sapientia egyetem
területén. Tel.: 0742-288-212, www.pinussiculus.ro. (1437-I)
Szomorú szívvel emlékezünk id.
DULL JáNOSRA halálának 20.
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Nyugodjon békében! Emlékét őrzi a családja. (59782)

Egy perc volt, elszállt életed, itt
hagytál minket, akik szerettek
téged. Imádtad családod, mindenkit szerettél, akkor voltál boldog, ha örömöt szereztél.
Meghalt egy lélek, mely élni vágyott, egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. Könnyes az út,
mely sírodhoz vezet, a Jóisten
őrködjön
pihenésed
felett.
Fájó szívvel emlékezünk március
20-án a szeretett feleségre, édesanyára és nagymamára, a körtvélyfáji
születésű
BALOg
ERZSéBETRE szül. Kiss halálának huszadik évfordulóján. áldott, szép emlékét szívünkben
mindörökké megőrizzük. Emlékét őrzi édesanyja, szerető férje,
négy gyermeke és azok családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (59781)

Kegyelettel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk március
21-én dr. KRAJLA JÓZSEFRE halálának 5. évfordulóján. Emlékét
őrzi családja. (59798-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
19-én a szeretett férjre, édesapára és apósra, gáL JENŐRE
halálának 11. évfordulóján. Bánatos felesége, fiai és menye.
(59810)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

CÉG HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, javításokat stb. vállal. Tel. 0764463-517, 0747-634-747. (59401)

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

VENDÉGLŐ SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT felvesz hoszszú távra. Érdeklődni a 0731-309-960-as telefonszámon. Az önéletrajzot küldjék az office@hotelconcrete.ro e-mail-címre. (18668-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb 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. (59537-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, 00-40-753102-290 telefonszámon. (59537-I)

FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)

A TRANZIT PIZZÁZÓ FUTÁRT alkalmaz. Tel. 0740-070-516.
(59777-I)

KERESÜNK GALVÁNSZAKMUNKÁSOKAT és batanított SEGÉDMUNKÁSOKAT plusz RAKTÁROST targoncavizsgával és
számítógép-kezelési ismeretekkel Pest (Magyarország) közeli ipari
parkba. Szállást biztosítunk. Akár párokat is fogadunk. Tel. 00-3630-269-3254. (59745-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor 27 éve a
március 20-i tragikus események
áldozata lett a nagyernyei id.
CSIPOR ANTAL. Nyugodjon békében! Emlékét őrzi bánatos felesége, fia és családja. (59812-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
20-án PáL DEZSŐ volt maroskeresztúri lakosra halálának 14. évfordulóján.
Szép
emléke
mindörökre szívünkben él. Nyugodjon békében! Emléke legyen
áldott! Szerettei. (sz.)

Március 19-én 10 éve, hogy
BARáTH áRPáD tanár visszatért
teremtőjéhez. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!
özvegye és fia. (1438-I)

ELHALÁLOZÁS
összetört szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, rokon, jó szomszéd,
FELMéRI ANNA
szül. Szántó
életének 76. évében csendesen
megpihent. Temetése 2017. március 20-án 14 órakor lesz a református temetőben. Nyugodjon
békében!
A gyászoló család. (-I)
Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a nagyon
szeretett férj, édesapa, após,
nagytata, dédtata, barát, szomszéd, rokon és jó ismerős,
id. CSIKI ZOLTáN
a fertőzőklinika nyugalmazott
főasszisztense,
a Bod Péter Diakóniai Intézet
egyik alapítója és tanára,
mindenki Zoli bácsija
életének 84. évében Tatabányán
csendesen megpihent, lelkét
visszaadta Teremtőjének. Temetése 2017. március 21-én, kedden
14 órától lesz a marosvásárhelyi
református temetőben, református szertartás szerint.
Bánatos lélekkel búcsúzik tőle
felesége, három fia, menyei, unokái és dédunokái. Szívünkben
mindig élni fog mosolygós tekintete, kedves szavai. Sohasem feledünk. (sz-I)
Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem
halljuk már hangod. Szíved már
nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.
Fájó szívvel búcsúzom
FéRJEMTŐL.
Magdi. (1436-I)
Az igazi könnycsepp nem az, ami
a szemünkből hullik és végigcsorog az arcunkon, hanem az, ami
a szívünkből hullik, és végigcsorog a lelkünkön.
Búcsúzunk szeretett édesapámtól,
id. CSIKI ZOLTáNTÓL.
Szerető fia, Laci, ági és Liliom.
(1436-I)

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben
Érted él,
egy gyertya az asztalon Érted ég.
Bennünk él egy arc, egy végtelen
szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.
Fájó szívvel emlékezünk a madarasi születésű NAgY
JULIáNNA marosvásárhelyi lakosra, aki március 20-án egy
éve itt hagyott bennünket.
Emlékét örökre megőrzi leánya, Ilonka, veje, Bubu, unokái:
Ilonka és Annamária, valamint Marcel és Rareş. (59780)

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké itt
marad.
Szomorú
szívvel
emlékezünk
PéNTEK ERZSéBETRE halálának 10.
évfordulóján. Emléke legyen áldott
és nyugalma csendes!
Szerettei. (59823)

Fájó szívvel emlékezünk március 19én dr. ERDéLYI BéLáRA halálának
első évfordulóján. Nyugodjál békében!
Felesége, Magdolna és fia, Boldizsár.
(sz-I)

Március 17-én 16 óra 30 perckor türelemmel viselt, hosszas betegségben, 80 évesen elhunyt
dr. JESZENSZKY FERENC
orvosprofesszor,
Hargita megye közismert nőgyógyásza,
sok éven át a megyei nagy kórház igazgatója, az Egészségügyi
Minisztérium egykori tanácsadója, a Marosvásárhelyi Közegészségügyi Központ volt igazgatója, a Romániai Orvosi Akadémia tagja.
Földi életét a hivatástudat és a segítőkészség jellemezte. Temetésére folyó év március 22-én, szerdán 14 órakor kerül sor
evangélikus szertartás szerint a marosvásárhelyi római katolikus temetőben.
Fájdalommal búcsúzik a közeli és távoli rokonság.
Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! (1439-I)

„Elment az, kit legjobban szerettem,
Kinek az életem köszönhetem.
Ki mindig kiállt mellettem,
Ha olykor rossz dolgot is tettem.
Megtanított őszintén szeretni,
S mindig igazat mondani.
A kitűzött célért küzdeni,
Mindenkivel emberséggel bánni.

Amíg csak élek, rá emlékezem,
Az együtt töltött időt soha nem
feledem.
Lélekben mindig ott lesz velem,
Odafentről féltőn figyel engem.”
Nyugodj békében, drága
éDESAPáM.
Fiad, Csabi, menyed, Csilla és
unokáid, Lilla és Rebeka. (1436-I)
A búcsúszó, mit nem mondtál ki,
elmaradt, elmentél, de gondolatban örökre velem maradsz.
Bánatos szívvel búcsúzunk
drága édesapámtól,
id. CSIKI ZOLTáNTÓL.
Szerető fia, Zoli, unokái, Zolika
és Andriska. (1436-I)

A szívünkben örökké élni fog,
ZOLI BáCSI!
Nyugodjon békében!
Józsi és Enikő. (1436-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétem és együttérzésem fejezem ki barátomnak,
Lacinak éDESAPJA elvesztése
által
okozott
fájdalmában.
Nyugodj békében, Zoli bácsi!
András. (sz.-I)

CSIKI ZOLTáN főasszisztens
halála őszintén megrendített.
Kedves személyében iskolaalapítót,
kiváló
szakembert
ismerhettünk. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. A Marmed járóbetegrendelő munkaközössége. (sz-I)
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Az egyetemisták figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti az egyetemistákat, hogy az
április 1 – június 30. között érvényes, a StudentCard alapján kiadandó ingyenes autóbuszbérleteket
– SZEMÉLYESEN – március 15-étől lehet kiváltani, az alábbi iratok alapján:
– StudentCard
– a 2016–2017-es tanévre láttamozott/lepecsételt egyetemistakönyvecske
– a régi bérlet
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás főtéri, kövesdombi, tudori
(Favorit), valamint az Auchan üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki.
A vezetőség

A diákok is átvehetik a buszbérletet

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti a marosvásárhelyi lakhelyű vagy
tartózkodási helyű diákokat, hogy a következő három hónapra érvényes ingyenes, minden vonalra
érvényes autóbuszbérleteket március 15-étől lehet kiváltani, személyesen, vagy a szülő, gyám által,
a következő iratok alapján:
• ellenőrző könyv
• a lejárt bérlet
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás főtéri, kövesdombi, tudori
(Favorit), valamint az Auchan üzletkomplexumál levő buszjegyirodáinál adják ki.
A vezetőség

7.

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.
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Marosszentgyörgyi irodánkba
alkalmazunk
MENEDZSERASSZISZTENST
részidős (4 órás) foglalkoztatással.
Célzott tevékenységi kör: ügyfélszolgálat, kapcsolattartás, számlázás, előkönyvelés,
közbeszerzési, munkaügyi és adminisztrációs teendők.
Alapvető elvárások: középfokú vagy felsőfokú közgazdasági vagy jogi végzettség, társalgási szintű angolnyelv-tudás, gépkocsivezetői jogosítvány és számítógép-kezelési ismeretek. Önéletrajz küldhető az office@katalin-nohse.ro címre.

Rágcsálóirtás

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy
március 22–április 5. között Marosvásárhelyen – magánterületen,
magánházaknál rágcsálóirtásra kerül sor, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as konceszsziós szerződés alapján.
A felhasználandó szer a Facorat pasta és/vagy Starkorat block,
hatóanyaga az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett brodifacoum, amely mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül, ellenszere a K1 vitamin.
Felkérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek a balesetek
elkerülése végett a kisgyerekekre és a háziállatokra. Ha mégis bejutna a szervezetükbe a méreganyag, sürgősen jelentkezzenek a
Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórháznál ellátásra.
A Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

