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Év végéig beindul az integrált hulladékgazdálkodás

A tiszta környezetet mindenki igényli

A sebesség
áldozatai

Az útviszonyokhoz nem megfelelő sebesség okozhatta azt a Segesvárhoz
közeli hajnali balesetet, amelynek
három Maros megyei halálos áldozata
van, egyik utast pedig életveszélyes
sérülésekkel szállította el a marosvásárhelyi rohammentő szolgálat.

____________2.
Korszerűsítik
a tornatermet

Múlt év végén kezdték el Nyárádszeredában az iskolai tornaterem tetőzetét elbontani. Utánanéztünk, mi
történik; mint kiderült, végre új arculatot kap az épület. Aztán következhet a
többi, hasonló rendeltetésű ingatlan.

____________5.
Szeretettel
szóltam,
cselekedtem

Életünk hétköznapok és ünnepnapok
váltakozásából áll. Ezért jó, ha felfigyelünk az ünnepre, ha tudunk ünnepelni. Ízt ad, széppé teszi életünket.
Az egyházi év folyamán is vannak ünnepek, amelyek a polgári életnek is részét képezik. Az épületnél fontos az
alapozás, az ünnepet is meg kell alapozni, készülni kell rá.

Sürget az idő, valamivel több mint 10
hónap áll rendelkezésre, hogy az integrált hulladékgazdálkodási rendszer minden pillére üzemképes legyen Maros
megyében. Az utolsó határidőt 2018.
december 31-re tolták ki. A jelenlegi
helyzetet Tóth Andrea, az Ecolect Maros
Közösségi Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója vázolta fel, kérdéseinkre válaszolva.

Mezey Sarolta

50 milliós beruházás
– Az Ecolect Maros Közösségi Fejlesztési
Társulás 2008-ban jött létre a Maros megyei önkormányzatok és a megyei tanács társulásával.
Az egyesület az integrált hulladékgazdálkodási
projekt menedzselésére jött létre. A pályázó intézmény a megyei önkormányzat volt, de feltétel volt a közösségi fejlesztési társulás
létrehozása, hogy a későbbiekben az integrált
rendszereket felvigyázzák, monitorozzák és
kézben tartsák a rendszert.
– Jó lenne, ha felelevenítenénk, miből áll,

Ötvenen gyülekeztek a repülőtér „megmentéséért”

Fotó: Nagy Tibor

hogyan működik a rendszer. Milyen komponensei vannak, mivel foglalkozik?
– Egy egész megyét átfogó hulladékgazdálkodási tervről van szó.
Romániának muszáj volt eleget tennie a csatlakozási feltételeknek, azt követően pedig ráébredt, hogy be kell állnia a sorba, s eleget kell
tennie a környezetvédelmi feltételeknek. Egyre
szigorúbbak a környezetvédelmi előírások, s
olyan beruházásokat igényelnek, amelyeket „kisebb” szinten, azaz egy-két önkormányzat tár(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
A Hajnal Gyulakupáért játszottak

Első ízben hirdették meg Marosvásárhelyen az ASA egykori kiváló labdarúgójáról, Hajnal Gyuláról elnevezett
tornát: a megyeszékhelyi Next Level
Egyesület az ASA 2013 csapattal, valamint a gyerekek szüleivel közösen
szervezte meg a rendezvényt a Sziget
utcai műfüves pályán, keresztirányban
– így két mérkőzést játszhattak egy
időben.

____________7.

Azok ellen tüntettek, akik sínre tették a repülőtér ügyét Siker a kisebbségvédelemben
Bodolai Gyöngyi

Szombaton délután a megyeháza előtt a Save Transylvania Airport Facebook-csoport
tüntetést szervezett a marosvásárhelyi repülőtér „megmentése”,
a
kifutópálya
munkálatainak mielőbbi folytatása és a repülőtér, valamint
a
megyei
tanács
vezetőségének leváltása érdekében. A megmozduláson a
vártnál kevesebben, körülbelül ötvenen vettek részt.

Mezey Sarolta

A Facebook-csoport vezetője,
Ferencz Zsombor szombaton délután a következőket nyilatkozta lapunknak.
– Több kezdeményező csoport állt
össze, akik a Facebookon tevékenykedünk. Amióta bezárt a repülőtér,
folyamatosan követjük az eseményeket, gyűjtjük a sajtóinformációkat,
(Folytatás a 4. oldalon)
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Úgy tűnik, hogy kedvező szelek vették szárnyukra
az európai őshonos kisebbségek kezdeményezéseit.
Az EU 500 millió lakosából 40 millióan élnek elszakítva többségi nemzetüktől, jobbára azért, mert fejük
fölött ide-oda tolták a határokat. Csupán néhány országban biztosítják számukra a többségi nemzetéihez
hasonló jogokat, s védelmükben az Európai Bizottság hosszú éveken át „merev és érzéketlen” maradt.
Ami nem meglepő, ha azon európai nagyhatalmak
belső „szennyesére” gondolunk, amelyek erőszakkal
érték el kisebbi lakosságuk beolvasztását a többségbe.
Feltételezhetően az Európa felé irányuló emberáradat kellett ahhoz, hogy a valós és álmigránsok
befogadásában élen járó országok képviselőinek változzon a véleménye. Csáky Pál, Szlovákia EP-képviselőjének a kezdeményezésére az Európai Parlament
plénuma február 7-én először hozott határozatot az
őshonos kisebbségek diszkriminációjának a megtiltásáról, jogaik széles körű védelméről, kötelező érvénnyel az Európai Bizottság és a tagállamok
számára. A határozat védi a kisebbségek önazonosságát, biztosítja nyelvi jogaik érvényesítését,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 31 perckor,
lenyugszik
17 óra 42 perckor.
Az év 43. napja,
hátravan 322 nap.

Ma LÍVIA és LÍDIA, holnap
ELLA és LINDA napja.
IDŐJÁRÁS

Borús égbolt
Hőmérséklet:
max. 40C
min. -30C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

12, 33, 17, 30, 2+5
40, 8, 12, 26, 30, 29

5, 14, 30, 34, 22, 18

NOROC PLUS: 4 5 1 5 6 8
SUPER NOROC: 9 6 8 1 6 6
NOROC: 2 1 0 4 8 6 1

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.
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Egy baleset – három halott

A sebesség áldozatai

Az útviszonyokhoz nem megfelelő sebesség okozhatta azt a
Segesvárhoz közeli hajnali balesetet, amelynek három Maros
megyei halálos áldozata van,
egyik utast pedig életveszélyes
sérülésekkel szállította el a marosvásárhelyi rohammentő szolgálat.

Péntekről szombatra virradóra, hajnali 3 óra körül Héjjasfalva és Szederjes között a E60-as úton egy Maros
megyei rendszámú személygépkocsi
sofőrje elvesztette uralmát a gépkocsi
fölött, áthajtott a szemközti sávra, és

frontálisan ütközött egy kamionnal.
Három áldozat a helyszínen elhunyt,
fekete kódjelzéssel szállították el őket,
az életben maradt utas életjeleit vörös
kóddal minősítették. A baleset a Segesvár–Brassó szakaszon, Héjjasfalva
és Szederjes között történt, a közlekedést szombaton, a kora reggeli órákban a helyszínelés idejére egy sávon
lezárták – tájékoztatott a Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség
szóvivője, Cristian Virag.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség sajtóosztályán a baleset körülményeiről tájékozódva megerősítették a

hírt, miszerint a nedves út és a nagy sebesség okozta a halálos balesetet. Az
első vizsgálatok után a személygépkocsi vezetőjének – a helyszínen életét
vesztő 23 éves fiatalember – felelősségét emelték ki. Amint kérdésünkre
Andreea Pop sajtószóvivő hangsúlyozta, a véralkoholszint a kórházi laboratóriumi ellenőrzések nyomán
válik majd egyértelművé. A Marosvásárhelyről Brassó irányába tartó jármű
további két utasa, egy 26 és egy 30
éves férfi is szörnyethalt a helyszínen.
A negyedik utast – egy 25 éves fiatalt
– feszítővágóval mentették ki a roncsok közül, és rendkívül súlyos sérülésekkel szállították a marosvásárhelyi
sürgősségi osztályra. A rendőrségi tájékoztatás szerint a kamion vezetője
nem sérült meg. (pálosy)

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Szemmaszkkészítés

A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes kezű nők hétfő
délutánonként rendszeresen megszervezett tevékenységére az ügyes kezű hölgyeket, akik különböző kézművestevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani, a Corvin
Mátyás tér 19. szám alatti MarMed járóbeteg-rendelő előadótermében. Február 12-én 17–19 óra között 16 és 65+
év közötti életkorú lányokat, asszonyokat – akik farsangi
maszk készítését szeretnék elsajátítani – várják. Ezúttal
Lupşa Ábrán Judit a Bálint-napi szemmaszkok készítését
mutatja meg az érdeklődőknek. A tevékenységről érdeklődni a 0740-598-563-as vagy a 0722-318-605-ös telefonszámon lehet naponta 18–19 óra között.

Ima élő falak között

Február 13-án, kedden 18 órától a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum, azaz a felfüggesztett Római Katolikus Teológiai
Líceum XI. B, K osztályainak diákjai részvételével, az
Örökségünk őrei mozgalom keretében, a Szem csapat
szervezésében rendhagyó tevékenység lesz Marosvásárhely főterén. A lebontott templom helyén egy ferences
imára (Szent Antal-litánia) kerül sor az atyák vezetésével.
Ilyen liturgikus tevékenység a bontást követő 47 évben
nem volt. Muzsikál a Remény egyházi együttes. A lebontott
templom falai helyett a diákok fognak állni, és gyertyával
világítanak a falak helyén.

Terápiás programok
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány február 12–23. között kéthetes,
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és
felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik
változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Helyszín: Magyarózd, Terápiás Otthon. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni
az alapítvány központi irodájában, a 0265-254-460-as telefonszámon lehet.

Illegális fakivágás védett övezetben

Február 7-én a szovátai rendőrséget értesítették, hogy a
település erősítőállomása közelében, I-es kategóriába sorolt védelmi övezetben törvénytelen fakivágás zajlik. Az ellenőrök a helyszínen két helybéli férfit értek tetten, akik a
rönk elszállítására készültek. A vizsgálatok nyomán megállapították, hogy 62 köbméternyi bükkfát vágtak ki, az
okozott kár értékét 7.300 lejre becsülik. A motorfűrészt lefoglalták, az ügyet a szovátai rendőrség vizsgálja jogtalan
fakivágás bűntettének vádjával.

Szerszámtolvajt állítottak elő

Február 8-án a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség bűnügyi osztálya az ügyészség és csendőrség közreműködésével házkutatást tartott egy 21 éves marosvásárhelyi
fiatalember lakásán, akit Marosvásárhely területén több
ízben elkövetett minősített lopással vádolnak. Tavaly novembertől idén februárig a gyanúsított több félkész ingatlanba hatolt be, ahonnan szerszámokat lopott 15.000 lej
értékben. A bűncselekmény nyomán szerzett javakból
5.000 lej értékben a rendőrök visszaszereztek, és a gyanúsított előzetes letartóztatását kérték pénteken a marosvásárhelyi bíróság melletti ügyészségtől.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Balesetek a Déda–Maroshévíz szakaszon

Fotó: ISU

Megpördült a kamion
Február 8-án, csütörtökön délután
Gödemesterházán, a 15-ös számú országúton megcsúszott és az úttesten
keresztbe fordult egy kamion az aszfaltburkolatot borító frissen hullott hótakaró miatt. Amint a Maros Megyei
Horea Vészhelyzeti Felügyelőség tájékoztatott, építkezéshez használt üvegvatta volt a rakománya. A balesetben
senki sem sérült meg, csupán a forgalom fennakadása okozott gondot, míg
a készenléti felügyelőség munkatársai
elhárították az akadályt.
Kisbusznak sodródott személyautó
Február 8-án 14.15 órakor a 15-ös
országút 164+250 m kilométerénél,
Gödemesterháza külterületén egy 19
éves Hargita megyei gépjárművezető
elvesztette uralmát a gépkocsi fölött,
átsodródott az ellentétes sávra, ahol
frontálisan ütközött egy kisbusszal,
melyet egy 34 éves mezőpaniti illetőségű gépjárművezető vezetett. A Marosvásárhely–Bákó járaton közlekedő
kisbusz hét utasa közül kettő a balesetben megsérült – egy 66 éves nő súlyos,
egy 72 éves nő enyhébb sérüléseket
szenvedett – áll a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség sajtóközleményében.
Haszonjárművel ütköző
személygépkocsi
Ugyancsak február 8-án 16.45 óra-

kor a szászrégeni rendőrséget a maroshévízi sürgősségi ügyeletről tájékoztatták, hogy egy közúti baleset
áldozata jelentkezett ellátásra az
egészségügyi intézményben. A vizsgálatok nyomán kiderítették, hogy február 8-án 14 órakor a 15-ös országút
158+580-as kilométerkövénél Feketegödén egy 43 éves Hargita megyei

Fotó: Szántó Lehel

férfi elvesztette uralmát a járműve fölött, az út menti korlátnak csúszott,
majd átsodródott a szemközti sávra, és
egy haszonjárművel ütközött, melyet
egy 40 éves Beszterce megyei férfi vezetett.
A baleset nyomán a 43 éves gépkocsivezető enyhébb sérüléseket szenvedett. (szer)
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KMKF-zárónyilatkozat

Ország – világ

Taroltak a rendőrök

Zárónyilatkozattal ért véget a
Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma pénteki plenáris
ülése Budapesten. A dokumentumban egyöntetű támogatásról
biztosítják a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés/Minority
SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezést, amely a
nemzeti kisebbségek védelme európai uniós keretének megteremtését kívánja elősegíteni.

A KMKF meggyőződése, hogy ez a
kezdeményezés nemzeti ügy, több pártpolitikai kérdésnél. Fontosnak tartja
annak az egymillió aláírásnak az összegyűjtését, amely révén Európának érdemben is foglalkoznia kell az őshonos
kisebbségek kérdésével, a Kárpát-medencei magyarokra nézve is fontos jogszabályt kell alkotnia – olvasható az
MTI-hez eljutatott zárónyilatkozatban.
Üdvözlik, hogy ütemesen folyik a
nemzet közjogi újraegyesítése, letette az
esküt az egymilliomodik külhoni magyar állampolgár is.
A KMKF üdvözli azt is, hogy januárban az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése elfogadta a magyarországi
delegáció tagjának jelentését az európai
regionális és kisebbségi nyelvek védelméről és támogatásáról. Előremutató,
hogy az elfogadott határozat és ajánlás
megerősíti a nyelvi charta működését,
elősegítve a kisebbségi nyelvek használatát és hivatalos nyelvként való elismerésüket is azokban a régiókban, ahol
hagyományosan használják őket.
Szorgalmazza a nyelvi küszöb rugalmas alkalmazását a közigazgatásban, valamint az anyanyelvű oktatást az
iskoláztatás teljes idejére, így pontosítja
és bővíti az Európa Tanács kisebbségvédelmi, emberi jogi eszköztárát. A KMKF
meggyőződése, hogy csak olyan ország
mondhatja el magáról, hogy európai
módon kezeli a nemzeti kisebbségek

Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye szerint szombaton több mint 530 sofőr maradt ideiglenesen jogosítvány nélkül, közel 140 személyt értek
tetten és kb. 3,5 millió lejre róttak ki bírságot a rendőrök. Szombaton 8.500 rendőr teljesített szolgálatot,
akik 2.649 esetben léptek közbe, ami közül 2.160-at
a 112-es egységes hívószámon jelentettek, 628 bűncselekményt állapítottak meg és 137 személyt értek
tetten.

Földrengés

Fotó: MTI

kérdését, amely megfelel a nagy többséggel elfogadott jelentésben is világosan kifejtett európai elvárásoknak, és
pontosan, maradéktalanul eleget tesz kötelezettségeinek az állami vállalások teljesülését felülvizsgáló monitoringeljárásokban is.
A fórum kifejezi, hogy a magyar nemzetrészek szolidaritást vállalnak a jogsértést elszenvedő, oktatási intézményei
megmaradásáért küzdő, hosszú hagyományokra visszatekintő anyanyelvű oktatási
rendszeréhez
ragaszkodó
kárpátaljai magyarsággal. Felkéri a magyar kormányt, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel lépjen fel a
Kárpát-medencei magyarság oktatási jogainak védelmében.
Felhívja a figyelmet arra, hogy az autonómia a Kárpát-medencében élő őshonos közösségeink legitim igénye, és
éppen a különböző autonómiaformák
megvalósítása erősítheti meg térségünk
stabilitását.

A KMKF figyelemmel követi a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Iskola újraalapítását biztosító, a
román parlament által elfogadott törvényt. Továbbra is aggasztónak tartják
az erdélyi egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának leállítását, a korábban jogerősen visszaszolgáltatott ingatlanok
tulajdonjogának megkérdőjelezését.
Fontosnak tartják a folyamat újraindítását, ennek elmaradása esetén nemzetközi
fellépést tartanak szükségesnek a restitúciós folyamat újraindítása érdekében.
A KMKF felkéri Románia kormányát
arra, hogy tegyen eleget az ország által
vállalt nemzetközi kötelezettségeknek,
ne korlátozza a magyar közösség szimbólum- és anyanyelvhasználatát. A
KMKF aggodalmát fejezi ki a Romániában egyre gyakrabban fellelhető kisebbségellenes hangulatkeltés miatt, és
elítéli, hogy bármilyen ürüggyel magyarellenes hangulatot lehet szítani.
(MTI)

A munkaadók szervezetei abban is
megállapodtak, hogy egy olyan üzleti
kommunikációs platformot hoznak létre,
mely elősegíti a négy ország vállalkozóinak a tájékozódását az üzleti lehetőségekről.
A dokumentumot magyar részről aláíró Gazsi Attila VOSZ-alelnök köszöntésében abbeli reményét hangoztatta,
hogy a megállapodás révén erősödik a
vállalatok közötti együttműködés, a
négy országban működő cégek többet
fognak befektetni egymás országaiban,
és nagyobb eséllyel pályáznak az EU
forrásaira.
Ioan Lucian, a román UNPR elnöke
elmondta, a regionális együttműködési
megállapodás ötlete azután jött, hogy a
román patronátus szervezete kétoldalú
megállapodásokat kötött a magyar, len-

gyel és szlovák munkáltatók szervezeteivel. Úgy vélte: az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a négy ország
patronátusa közösen hallassa a hangját
Európában.
Andrzej Malinowski, a lengyelországi
Pracodawcy RP elnöke arra figyelmeztetett, hogy a megállapodás aláírása csupán a lehetőséget teremtette meg az
együttműködésre, ezután kell tartalommal megtölteni. Malinowski szerint a
megállapodás a kétsebességes Európa
terve, és az EU legerősebb országait
védő protekcionista törekvések ellen is
hatékony eszköz lehet.
Ian Oravec ZPS-elnök úgy vélekedett: a négy szerződő fél számára a jövő
a határokon átívelő regionális együttműködésekben rejlik. (MTI)

Az An-148-as gép, amely az Urálhegységtől délre, Moszkvától mintegy
1500 kilométerre fekvő Orszkba indult,
a főváros domogyedovói repülőteréről
való felszállás után hat perccel tűnt el a
radarok képernyőiről. A repülő fedélzetén 65 utas és hatfőnyi személyzet tartózkodott.
Az utasok többsége a kazah határ
menti Orenburg megyében lakott, ahol
Orszk is található.
Makszim Szokolov közlekedési miniszter és Alekszandr Basztrikin, a kiemelt ügyekben eljáró Nyomozó
Bizottság (SZK) vezetője a baleset helyszínére utazott. A katasztrófa okának
megállapítására az SZK központi apparátusa indított vizsgálatot, a légiközlekedés biztonsági szabályai megsértésének
gyanújával. Az ügyészség megkezdte az
ügyeletes légiirányítók kihallgatását.

A meteorológiai szolgálat szerint az
időjárási feltételek kedvezőek voltak,
ezért azok nem idézhették elő a balesetet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak, és a szerencsétlenség miatt
elhalasztotta Szaranszkba tervezett belföldi útját. Az elnök elrendelte egy kormánybizottság felállítását a katasztrófa
kivizsgálására.
Az 1994-ben létrehozott Szaratovszkije Avialinyii öt An-148-100-as, hét
Jak-42-es és két Embraer-190-es típusú
repülőgépet üzemeltetett belföldi útvonalakon, valamint nemzetközi charterjáratokra. A lezuhant gép 2010-ben készült
a voronyezsi repülőgépgyárban. A légitársaságnál a légiközlekedés-felügyelet
rendkívüli vizsgálatot kezdeményezett.
(MTI)

Munkáltatói együttműködési megállapodás

Regionális együttműködési megállapodást írtak alá pénteken Kolozsváron
Magyarország,
Lengyelország, Szlovákia és Románia reprezentatív munkáltatói
szervezetei.

A megállapodásban a magyarországi
Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége (VOSZ), a Lengyel Köztársaság Munkaadói (Pracodawcy RP), a
Szlovákiai Vállalkozók Szövetsége
(ZPS) és a Romániai Patronátus Országos Szövetsége (UNPR) azt vállalták,
hogy együttműködnek az országaikban
történő beruházások területén, elősegítik
a négy ország cégeinek az együttműködését, a versenyképesség növelését,
együttműködnek az Európai Unió regionális projektekre szánt pénzforrásainak
a hatékony lehívásában.

Lezuhant egy orosz utasszállító repülőgép
Moszkva közelében

Lezuhant Moszkva közelében a
Szaratovszkije Avialinyii orosz légitársaság egy utasszállító repülőgépe, fedélzetén 71 emberrel –
jelentette be a rendkívüli helyzetek kezeléséért felelős orosz minisztérium.

Egybehangzó sajtójelentések szerint a
Ramenszkojei járásban, Stypenovszkaja
falu környékén bekövetkezett szerencsétlenségnek nincsenek túlélői. A belföldi járatot teljesítő repülőgép a
helyszínen készült videofelvételek tanúsága szerint darabokra tört.
Az Interfax szemtanúkat idézett, akik
szerint a repülőgép már égett, amikor lezuhant. A mentőalakulatok munkáját a
helyszínen az elmúlt napokban jelentősen megvastagodott hóréteg akadályozza, a terep felderítéséhez drónokat
is alkalmaznak.
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A Richter-skála szerinti 3,2-es erősségű földrengést
mért vasárnap hajnalban Vrancea térségében az országos földtani intézet. A földmozgás 127,6 kilométeres mélységben történt, a felszínen Nehoiu várostól
30, Kovásznától 46, Bodzafordulótól 55, Kézdivásárhelytől 59 kilométernyire. Februárban kilenc földrengés volt Romániában, erősségük 2,2 és 3,9 között
volt a Richter-skálán. A földmozgások zöme Vrancea
térségében következett be. A tavalyi év legerősebb
földrengését február 8-án észlelték, ez 5-ös erősségű
volt, és a Székelyföldön, valamint Bukarestben is
érezni lehetett.

Fedett műjégpályát avattak
Sepsiszentgyörgyön

A megnyitón Antal Árpád polgármester elmondta, egy
új fejezethez érkezett a jeges sportok története Kovászna megyében. A polgármester felidézte, hogy
évekkel ezelőtt első ligás jégkorongcsapata is volt
Sepsiszentgyörgynek. A műjégpályát a csíkszeredai
Mens Sana alapítvány építtette a Székelyföldi Jégkorong Akadémia számára, Magyarország kormányának támogatásával. A pálya 1800 négyzetméter,
60 méter hosszú és 30 méter széles, légtartásos
sátor borítja. A helyi hatóságok bejelentették, hogy
jövő héttől nagycsoportos óvodások kezdhetnek korcsolyázni tanulni, de hamarosan a nagyközönség is
használatba veheti a műjégpályát.

Kifogásolt adómentesség

Călin Popescu Tăriceanu, a szenátus elnöke kifogásolja azt a megoldást, hogy az IT-szektorban dolgozó
szakembereknek nem kell jövedelemadót fizetniük,
ugyanis más szakterületeken is vannak kifejezetten
értékes emberek, akik nem részesülnek ilyen kedvezményekben. „Liberálisként azt mondom, hogy hiszek
a
gazdasági
ösztönző
megoldások
semlegességében, így ami most történik, az a piac
eltorzulása. Nagyon értékesek az IT-szakemberek,
de nem ők az egyetlenek” – mondta Călin Popescu
Tăriceanu. A szenátus elnöke elmondta, az államkasszát táplálni kell, így nem mindenki részesülhet
adómentességben.

Siker a kisebbségvédelemben
(Folytatás az 1. oldalról)

támogatja anyanyelvű oktatásukat. Felhívja továbbá a
figyelmet arra, hogy a kisebbségek képviselőinek helyet
kell biztosítani a közéletben, és tiltja a diszkrimináció,
a gyűlöletbeszéd minden formáját. A dokumentum tartalmazza, hogy ezek az előírások az EU-tagállamok
mellett a csatlakozás felé tartó országokra, Szerbiára
és Ukrajnára is érvényesek. Bár az Európai Parlament
baloldali és liberális politikusai a tárgyalások során azt
akarták elérni, hogy a határozatot összemossák, kiterjesszék a migránsok, az új vallási vagy egyéb, például
a szexuális kisebbségek jogaira is, ezt sikerült kivédeni
– olvasható többek között az MTI beszámolójában.
Az Európai Parlamentben hozott határozat mellett az
lehet az áttörő lépés, ha az Európai Bizottságot is sikerül meggyőzni a kisebbségvédelem fontosságáról, aminek az eszköze a Minority SafePack (azaz a
kisebbségvédelmi javaslatcsomag) lehet – hívta fel a figyelmet Vincze Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke. Mint ismeretes, az
elkövetkező kevesebb mint két hónap alatt az egymillióból még négyszázezer aláírásnak kell összegyűlnie
ahhoz, hogy az Európai Bizottság jogszabályt alkosson
„a kisebbségek szabad anyanyelv- és szimbólumhasználatáról, az egyenlő bánásmód szabályozásáról többség és kisebbség között”.
Örvendetes tény, hogy a jelek szerint Magyarország
is tevékenyen bekapcsolódott az aláírásgyűjtésbe. Miután a Grindeanu vezette román kormány az Európai
Bíróságon megtámadta az EB határozatát, amellyel a
kisebbségvédelmi javaslatcsomag bejegyzését rögzítette, az ukrajnai tanügyi törvény azon előírása, amely
a kisebbségek nyelvén történő oktatás felszámolására
vonatkozott, a román közvéleményt is mélyen felháborította. Az ellentmondáson meg sem lepődtünk, hisz
régen tudjuk, hogy a kettős mércék országában élünk.
Abban az esetben, ha az Európai Bizottság létrehozza
a kisebbségi jogok tiszteletben tartását felügyelő rendszert is, talán reménykedhetünk abban, hogy a gyűlöletbeszédtől csöpögő egyes román sajtótermékek és a
magyarellenességét időnként nem titkoló közmédia is
kénytelen lesz visszafogni magát, és egy magyar iskola
ellehetetlenítése sem valósítható meg olyan könnyen,
mint ahogy a marosvásárhelyi katolikus iskola esetében
történt.
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A tiszta környezetet mindenki igényli

Tóth Andrea

(Folytatás az 1. oldalról)
sulásával képtelenség finanszírozni.
Ennek érdekében – hiszen Maros
megyében sem volt ökológiai hulladéktároló, ahová a szemetet környezetbarát módon el lehessen
vinni és elhelyezni – a megyei önkormányzat az uniós finanszírozásra pályázott. Ezt meg is nyerte,
több mint 50 millió eurós beruházás
történt Maros megyében. Ennek
első komponense a kerelőszentpáli
hulladéktároló vagy lerakó. A 36
hektáros területen van az ökológiai
lerakó, valamint a mechanikai-biológiai kezelőállomás. Ez a hulladékgazdálkodási rendszer második
komponense. A pályázatból a lerakónak az első cellája épült meg.
Ennek az élettartamát öt évre tervezték,
tárolási
kapacitása
1.250.000 köbméter. Megközelítőleg 8 hektáros területen fekszik.
Ennek a hulladéktárolónak az a sajátossága, hogy zárt, olyan, mint
egy edény, alja van, amiből nem folyik ki a szennylé. Amikor ez a zárt
tároló megtelik szeméttel, akkor befedjük, füvesítjük, s a terület a természetes környezet része lesz.
Felszámolják Marosvásárhely
illegális szemétlerakóját
– Mikortól üzemel a kerelőszentpáli lerakó?

– A lerakó 2017. február 6-án indult be, azóta fogadja Maros megye
szemetét. A szerződésben az előirányzott szemétmennyiséget körülbelül 188 ezer tonnára saccolták
évente. December végéig 162 ezer
tonna szemetet szállítottak a kerelőszentpáli lerakóba. Ebben a menynyiségben van egy rész, ami nem
szerepelt az eredeti számításokban.
A Marosvásárhely határában – a
Promenada Mall mögött – illegálisan elhelyezett óriási mennyiségű
szemétről van szó, ami az utóbbi
években került oda. Ennek a felszámolása most van folyamatban,
eddig körülbelül 80 ezer tonnát
szállítottak Kerelőszentpálra. Az
egész területet megtisztítják.
– Hogyan képződött ez a nagyon
sok kellemetlenséget okozó –
szagot, szennylevet árasztó, borzasztó látványú – szeméttelep?
– Országos szinten áldatlan állapot alakult ki. Amikor eldöntötték,
hogy a régi hulladéklerakókat bezárják, még nem találták ki, mi történik az átmeneti időszakban. A
rendelkezés szerint 2009 júliusában
be kellett volna zárni a régi lerakókat, csakhogy nem számoltak azzal
a hosszú átmeneti időszakkal, amíg
működésbe lépnek az újak. Ennek
következtében arra ébredtünk

Fotó: Nagy Tibor

Maros megyében, hogy egyetlen
ökológiai szeméttároló működik,
mégpedig Segesváron, s az is nagyon kis kapacitással. Képtelen volt
fogadni az egész megye szemetét,
és akkor átmeneti megoldáshoz folyamodtak, ahhoz, hogy tranzit jelleggel leteszik a szemetet egy, a
Salubriserv által adminisztrált területre, amit aztán elszállítanak. Sajnos, a tranzit jelleg hosszas
időszakot jelentett nálunk – és máshol is – , így halmozódott a szemét.
És nemcsak Marosvásárhely szemete került oda, hanem más településeké is.
Arról volt szó, hogy egy szemétcsomagoló állomást hoznak létre,
ahová eljuttatják a szemetet, becsomagolják, optimizálják a mennyiséget, és viszik tovább. Ez nem így
történt, hanem folyamatosan hordták a szemetet, amíg óriási mennyiség fel nem halmozódott. Most
ennek az eltakarítása folyik, a felénél tartanak. Ahogy beállt a tél, s
jött a csapadékos időszak, le kellett
lassítani az elszállítását. Ezt a munkát a Salubriserv végzi.
– Visszatérve a megyei integrált
hulladékgazdálkodáshoz, el kell
mondani, hogy a rendszer négykomponensű. A kerelőszentpáli
lerakó – az első komponens –

működőképes. Melyek a többiek?
– A kerelőszentpáli lerakó mellett
található a mechanikai-biológiai kezelőállomás, ez a második komponens. Itt kellene elvégezni a
hulladék lerakás előtti kezelését,
aminek az a célja, hogy csökkentsék a szerves hulladékot, s a környezetre káros gázok kibocsátását.
Gyakorlatilag két része van a kezelőállomásnak: egy mechanikai, ahol
megőrölik a háztartási szemetet, a
nagyobb szemétdarabok egyenesen
mennek a lerakóba, mivel ezek nem
bomlandók, a kisebbeket pedig
komposztálják. Ez 12 hét, ami alatt
a hulladéknak csökken a szervesanyag-tartalma, térfogata és a gázkibocsátása. Ezt már takarórétegként lehet használni.
– Milyen hulladék kerül a lerakóba?
– Vegyes háztartási és kommunális szemét kerül ide.
– Ebben műanyag is található?
– Sajnos, igen, hiszen a vegyes
háztartási és kommunális hulladék
jó részben csomagolóanyagokat tartalmaz, mert nem gyűjtjük százszázalékban szelektíven a hulladékot,
ami ideális lenne.
A közeljövőben, 2020-ig a háztartási hulladékban található csomagolóanyagok legkevesebb 50
százalékát kell újrahasznosítani. Ez
azt jelenti, hogy a lerakásra kerülő
hulladék egyre kevesebb kell legyen. Egyre több újrahasznosítható
anyagot kell kivonni a vegyes hulladékból. Ezért a lerakó élettartama
valószínűleg megnő, nem öt, hanem
8-10 év alatt fog feltelni.
Újabb kiírás a mechanikai-biológiai
kezelőállomás üzemeltetésére
– Az integrált hulladékgazdálkodás második komponensére, a
mechanikai-biológiai kezelő
működtetésére nem jelentkezett
üzemeltető. Most másodszor
történik meg a kiírás.
– A Maros Megyei Tanács másodszor hirdette meg, hogy üzemeltetőt keres. Első alkalommal
érdeklődő volt, de ajánlatot senki
sem tett. Az új kiírás hamarosan felkerül a hirdetőfelületre (SEAP), a
feladatfüzetbe bekerültek a lerakó
teljes beindításáig tartó átmeneti
időszakra vonatkozó intézkedések
is. Az integrált rendszer akkor számít teljesen működőképesnek, ha
nem csak az infrastruktúra-elemek
működtetését ítélték oda, hanem a

hulladékgyűjtést és -szállítást is.
– Mi történik a harmadik komponensnél Székelykakasdon?
– Székelykakasdra fog jutni a
megye szelektíven gyűjtött hulladékának jó része. Három állomás van
itt, az átrakó-, a válogató- és a komposztálóállomás, aminek évi 10
ezer tonna a kapacitása. Ide kerülnek a szerves hulladékok. Ez rövidesen beindul, a megyei tanács
jóváhagyta a licit dokumentációját,
a közeljövőben közzéteszik az
elektronikus közbeszerzési rendszeren (SEAP).
– Melyik a negyedik komponens?
– Ez a szemét megyei szintű öszszegyűjtése. Az Ecolect lesz a szerződő fél az önkormányzatok
megbízásából. A megyét hét régióra
osztották. Ezt úgy tették meg, hogy
figyelembe vették a hulladékkezelő
állomások elhelyezkedését és a
földrajzi távolságokat. A megyében
létesítettek néhány éve átrakóállomásokat, amelyeket PHARE-támogatásból
építettek
az
önkormányzatok. Ilyen van Mezőrücsön, Szászrégenben, Dicsőszentmártonban,
Ákosfalván
és
Balavásáron. Az utóbbi nem működik. Ezek az állomások beépülnek a
rendszerbe, és kiszolgálják ezeket a
régiókat.
– A hét régióban hét külön szolgáltatóval kötnek szerződést?
– Hét csomagot hirdetünk meg,
az is megtörténhet, hogy két vagy
három régióra ugyanaz a szolgáltató
adja le az ajánlatát, és nyeri meg a
licitet. Reményeink szerint két
hónap múlva kerülünk oda, hogy
meg tudjuk hirdetni a közbeszerzési
eljárást. Mindenképpen felkészült
cégek jelentkezését várjuk, amelyek
el tudják látni ezt a feladatot, s amelyek a legjobb szolgáltatást nyújtják. Az Ecolect egyesület feladata,
hogy az integrált hulladékgazdálkodási rendszert monitorozza és felügyelje a minőségi szolgáltatás
biztosítását.
Ehhez nem csak a megyei hatóságok összefogására, hanem a lakosság aktív hozzájárulására is
szükség lesz, ami azt jelenti, hogy
folyamatosan figyelnie kell a környezetére, hogy a szemetet nem
szórja szét a természetben, a lakása
környékén, hanem a megfelelő tárolóeszközökbe juttatja.

Azok ellen tüntettek, akik sínre tették a repülőtér ügyét

(Folytatás az 1. oldalról)
ezeket értelmezzük. Hónapok óta nem történik semmi, az építkezés leállt. Bebizonyosodott, hogy még március-áprilisig sem lesz
kész a pályafelújítás. Úgy gondoltuk, hogy
megpróbáljuk az utcai megmozdulással is kifejezni az elégedetlenségünket. Úgy néz ki,
hogy a hatóságok alkalmatlan hozzáállása
miatt késlekednek a munkálatok. Azt szeretnénk, hogy azonnal kezdjék el a pályafelújítást. A földmunkákat, s ami elvégezhető, el
kellene végezni, és csak azokat a munkákat
hagyják felfüggesztve, amelyek szigorúan
melegebb időjárást követelnek, mint a betonozás és az aszfaltozás – mondotta Ferencz
Zsombor.
A szervező másik kérése az volt, hogy indítsák be a repülőtér fejlesztését, ellenkező
esetben ellehetetlenül a reptér.
– Ezeket a kezdeményezéseket a megyei
tanács és a repülőtér vezetősége kellene megvalósítsa. Mivel ez nem történik meg, változtatni kellene, mégpedig a megyei tanács
elnökének és a repülőtér vezetőségének leváltását kezdeményezzük. Végtelenül nagy
türelemmel és diplomáciával álltunk az
ügyhöz. Megkerestük a tanácselnököt, javasoltuk és kértük, hogy engedjen be a megyei
tanácsülésre, hogy mondjuk el a véleményünket, de visszautasított. Gyakorlatilag semmibe vette a kezdeményezésünket. Most csak
állampolgári jogainkat gyakoroljuk – fogalmazott Ferencz Zsombor, a csoport vezetője.

A minőség rovására nem gyakorolható
nyomás a kivitelezőre
A szervezőtől megkérdeztük, hogy miért
tartják indokoltnak a tüntetést, amikor a téli
időjárási viszonyok között köztudottan nem
lehet minőségi munkát végezni, s ezt Péter
Ferenc tanácselnök, valamint az építőtelepet
felügyelő szakember is világosan kifejtette.
A tanácselnök azt is nyomatékosította, szeretné, ha a repülőtér kifutópályája mielőbb elkészülne, de nem gyakorolhat nyomást a
kivitelezőre, ha emiatt az érvényben lévő műszaki normatívák nem tarthatók be, s a minőség kárt szenvedne.
– Alaphelyzetben ez akár igaz is lehetne,
viszont a tél enyhe volt, s mégis az időjárásra
hivatkozva állították le a munkálatokat. A
munkagépek elköltöztek a repülőtérről, ez
nem volt indokolt. Szerintünk előre megtervezett leállásról lehet szó, amit a hideggel és
a csapadékos időjárással próbálnak megmagyarázni. Mindenféle kifogást találtak, s ezek
egy kicsit hadilábon állnak. Csúsztatások
vannak – fogalmazott a szervező.
Végül megkérdeztük, miért nem adnak hitelt a megyei tanács vezetősége szavainak,
azoknak, akik sínre tették a repülőtér kifutópályájának felújítását?
– Nagyon jó lenne, hogy a végtelenségig
bízzunk bennük, de 2016 novemberében bezárt a repülőtér. Előálltak egy kölcsönfelvétellel, ezt áprilisig húzták. Áprilisban
kitalálták, hogy saját pénzből is meg lehet

Ferencz Zsombor főszervező

Fotó: Nagy Tibor

csinálni. Utána májusban leadták a pályázatot, szeptemberben született meg az eredmény, októberben fogtak neki a munkának.
Tehát csúsztatások vannak – mondotta Ferencz, mire emlékeztettük, hogy a törvényes

procedúrát be kell tartani, s ez időigényes folyamat.
– Ez akkor állná meg a helyét – mondta –,
ha megtettek volna mindent. Mai napig nem
tudjuk, mikor lesz kész a pálya. Tulajdonképpen két-három éves halott periódus állt be a
repülőtér életében.
A tüntetésszervező azt is nehezményezte,
hogy elvetették a javaslatát, miszerint fél kilométerrel meg kellene hosszabbítani a pálya
hosszát. – Nem a személyes érdekeltség okán
vagyunk itt, hanem azért, mert Maros megye
legfontosabb közlekedési létesítményéről van
szó – mondta Ferencz, aki kifejtette, hogy az
átláthatóságot hiányolják a repülőtér ügyében.
A tüntetők egy dobozon felhívást olvashattak: 1 RON, adománygyűjtés a Maros megyei tanácselnök és a repülőtér igazgatójának
továbbképzésére marketing, menedzsment és
műszaki ismeretek témakörben. E gúnyos felhívást megtapsolták, de inkább visszatetsző
volt, mint összefogásra és adakozásra késztető.
A tüntetés után Alexandru Câmpean, a tanács alelnöke nyilatkozott a sajtónak, felelevenítve a repülőtér kifutópályájának
helyzetét. Szerinte 2002-től tudták, hogy a
pálya nem megfelelő, mégis üzemeltették, s
a felelősök semmit sem tettek annak érdekében, hogy korrigálják a hibákat. Most ez történik, a hónap végén nekilátnak a munkának.
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Egyelőre csak a nagyobb „tüzeket” oltják

Korszerűsítik a tornatermet

Múlt év végén kezdték el
Nyárádszeredában az iskolai
tornaterem tetőzetét elbontani. Utánanéztünk, mi történik; mint kiderült, végre új
arculatot kap az épület.
Aztán következhet a többi,
hasonló rendeltetésű ingatlan.

Gligor Róbert László

Tavaly decemberben lebontották a középiskola melletti, kicsi
tornateremként emlegett épület tetőzetét, most pedig kisebb átalakításokba kezdtek. A városházán
érdeklődve kiderült: korszerűsítik
az épületet, mert helyenként életveszélyes volt, és rá is fért az alapos javítás. A tornaterem az
1970-es évek elején, az árvizek
után épült, és fontos szerepe volt
abban, hogy a kézilabda éveken
belül fellendült Nyárádszeredában,
s a középiskola csapata az országos döntőig jutott. A kisvárosban a
Năstase-kormány idején az Országos Beruházási Társaság (CNI)
építette a meglévőnél nagyobb, új
iskolai sportcsarnokot is, de a
2003-ban átadott ingatlanon is kiütköztek mára a gyengeség jelei.
Mindkét épület felújításra szorul,
de egyszerre nincs lehetőség megoldani.
Életveszélyessé vált
Az épület eredetileg tetőszerkezet nélkül épült, azt 1994-ben
ácsolták rá. Ennek mostani lebontásával kapcsolatban Tóth Sándor
polgármester elmondta: életveszélyessé vált, amúgy is csak „tákolmány”, nem szakaszerű munka
volt, s mivel lassan már senki nem
merte az életét kockáztatni, hogy a
magas, meredek tetőre felmásszon,
s az elmozdult cserepeket megigazítsa, pótolja, az épület gyakran
beázott. Mivel a kátrányos fedéstechnika sokat fejlődött, úgy döntöttek, ezzel oldják meg a födém
szigetelését, így a tetőzet lekerült a
falakról. Ezután kicserélték az ablakokat is, ugyanis a régi, gittelt
vasablakokon már keresztülfújt a

Válogatás a XVII. Nemzetközi
Magyar Fotószalon anyagából

Folytatja marosvásárhelyi bemutatkozásai sorát a Magyar Fotóművészek Világszövetsége. Akárcsak
korábban, 2017-es pályázatának
legjobb felvételeit is a Bernády Ház
emeleti galériájában állítják ki. A
rendezvényre a nemzetközi fotómozgalom számos jelentős képviselője benevezett, a válogatott
munkákból összeállított vándortárlat a szlovákiai Felvidéken és Erdély pár helységében – Brassóban,
Székelyudvarhelyen – már megfordult. A zsűri négy kategóriában – ál-

RENDEZVÉNYEK

Elsőként a több mint ötvenéves tornatermet újítják fel, a sportcsarnoknak csak jövőben
láthatnak neki
Fotó: Gligor Róbert László

szél, de a régi csempekályhákat is
lebontják, és a parkettás padló
helyére is korszerű gumibevonat
kerül, majd a felújítás végén kívülbelül új arculatot kap az épület. A
tornaterem korszerűsítésére van
leadva pályázat Bukarestben, s
bár reménykednek a támogatásban, sokat nem várhatnak – igaz,
idén sem fényes a város költségvetése, de ami sürgős, arra pénzt
kell végre fordítani – hangsúlyozta az elöljáró. A tornateremre
pedig a sportcsarnok mellett is
nagy igény van, ezért kezdték el a
feljavítását.
A bontásból származó angyagot
felhasználja az önkormányzat a tulajdonában levő középületeknél: a
volt szülészet, a sportbázis, valamint az andrásfalvi volt gépészeti
pékség épületeinek tetőzetét javítják meg. Ez utóbbi épületet a közösség megvásárolta, az általános
iskola udvarán van, és nem titkolt
szándéka a városvezetésnek, hogy
ezt is felújítja, és átalakítja egy
olyan tornateremmé, ahol a labdajátékokon kívül minden gimnasztikai anyagot tanulni és gyakorolni
lehet, hogy a mostani helyzettől eltérően ne kelljen minden tornaórára minden osztályt leszállítani a
középiskola udvarára. Már megrendelték az épületre az új nyílá-

Idén még nem lesz avatás

szárókat, de további beruházás az
idén itt nem várható.
A sportcsarnok lesz a következő
Tóth Sándor ismeri a Récsei István egykori testnevelő tanárról elnevezett sportcsarnok hibáit, s
próbálják is karbantartani, javítgatni az épületet, mert nagyon sok
tevékenység folyik benne, nagy
igény van rá, „de ilyen minőségben készült” – utalt a gyenge kivitelezésre. A gondok ismeretében az
önkormányzatnak van elképzelése
is a feljavításra, de idén legfennebb
a terveket készíttetik el, hogy a
jövő évi költségvetésbe belefoglalhassák a kivitelezés anyagi feltételeit. A városvezető elárulta: vannak
merészebb terveik is, és ezekkel
összhangban fognak neki majd a
munkálatoknak – nemcsak javítani
szeretnék, hanem át is alakítanák
az épületet. Ezt ugyanis nézőtér
nélkül építette meg a kivitelező,
így nagyobb sportrendezvényeken,
iskolai versenyeken már nem biztonságos a nézőknek, játékosoknak
a fal mellett állva-ülve követni az
eseményeket. Ezért vagy az öltöző
fölött, vagy az épület déli oldalán
kibontják a falakat, és tartószerkezetet építenek, hogy néhány soros
lelátót alakíthassanak ki a nézők és
a sportolók kényelme és biztonsága érdekében.
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talános, Arany János élete és költészete, magyar népzene, S’ Örömre
fel! – várta és jelölte ki a bemutatásra méltó, illetve díjra érdemes
színes és monokróm munkákat.
Marosvásárhelyről Bálint Zsigmond és Fülöp Jenő fotói kerültek
be a válogatásba. A kiállítás február
15-én, csütörtökön 17 órakor nyílik.
A megnyitón Magdó István, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének erdélyi alelnöke és Nagy
Miklós művészeti író ajánlja a tárlatot a közönség figyelmébe.

A Grafolíra bemutatója Szovátán

Február 13-án, kedden du. 6 órakor a szovátai városháza dísztermében
Kedei Zoltán marosvásárhelyi festőművész Grafolíra című albumának
bemutatójára kerül sor a Bernády Közművelődési Egylet és az önkormányzat szervezésében. Az albumot, mely a kortárs szerzők szövegeit
ötvözi rajzos lírai megjelenítésekkel, Mester Zoltán mutatja be a szerző,
Kedei Zoltán és Doszlop Lídia jelenlétében. Az album a helyszínen megvásárolható.

Borverseny Dicsőszentmártonban

Február 17-én, szombaton 18 órától a Három Fenyő vendéglőben szervezi meg a dicsőszentmártoni Szent Márton Borlovagrend az Alsó-KisKüküllő menti borversenyt. A díjkiosztó ceremóniával egybekötött
borkóstolón és vacsorán a talpalávalót a szászcsávási cigányzenekar
húzza. A bormintákat a megszokott helyeken lehet leadni február 14éig, a benevezési díj mintánként 15 lej, az ünnepi vacsora ára 60 lej.
Bővebb tájékoztatást a borlovagrend nagymestere, Orbók Ferenc nyújt
a 0787-808-233-as telefonszámon.

Bálint-napi bál

A Marosvásárhelyi Női Akadémia és a Maros megyei Ifjúsági Egyeztető
Tanács szervezésében február 17-én 19 órától Bálint-napi bál lesz.
Helyszín a Romarta Luxury Events bálterme, Győzelem tér 24. szám.
Zenél Ábrám Tibor és zenekara, énekel Buta Árpád. Asztalfoglalás naponta 11-20 óra között Koreck Máriánál, telefon: 0722-318-605.

In memoriam Haller József

A Kós Károly Akadémia és a Romániai Képzőművészek Szövetsége
Maros megyei fiókja közös szervezésében kerül sor Haller József marosvásárhelyi képzőművész emlékkiállítására február 27-én, kedden
17 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota Art Nouveau galériájában.
Az elismert művész múlt évben bekövetkezett halála óta ez az egyik
legátfogóbb, a művész teljes munkásságát bemutató reprezentatív emlékkiállítás.

Aláírták a múzeumra vonatkozó szerződést

Február 7-én Erdőszentgyörgy polgármestere aláírta
a finanszírozási szerződést,
amely révén megvalósíthatják a tervezett Rhédey-múzeumot a településen, közben
folyik a kutató- és gyűjtőmunka – tudtuk meg.

Gligor Róbert László

Csibi Attila Zoltán elmondta: a
küküllőmenti kistérségi Leaderprogramon nyertek európai támogatást egy pályázattal, amelyből a
Rhédey családhoz és korához kötődő tárgyakat, bútorzatot vásárolnak, ez képezi a majdani múzeum
gyűjteményének egy részét.
Dr. Kinda István muzeológus segíti szakmailag az önkormányzatot
a múzeum megtervezésében, felszerelésében. A kiállítás főleg a
Rhédey család történetét, legnevesebb személyiségeit mutatja be, kiemelt hangsúllyal az Erdőszentgyörggyel és az angol királyi
házzal való kapcsolatára. A tárgykollekciót kutatás, vásárlás és néhány évre szóló kölcsönzés útján
kívánják beszerezni. A kiszemelt
tárgyak vagy legalábbis egy részük
akár már az idén bekerülhet a szentgyörgyi kastélyba, múzeumavatás-

ról azonban egyelőre még nem beszélhetünk. Egyrészt, mert első lépésben mindent szakmailag is
rendezni kell, s létrehozni a tárlatot
a kastély öt, erre a célra kijelölt
emeleti termében. A múzeum termei tematika szerint lesznek berendezve: egy-egy helyiséget szánnak
a Rhédey család történetének, egyet
gróf Rhédey Lászlónak és vejének,
Alexander von Württenberg hercegnek, egy szoba pedig az egykori
báltermek hangulatát eleveníti fel.
Emellett bemutatják a kastély építéstörténetét, de a település múltjába is bekintést nyújtanak, ezért az
ötödik terem a kastélyt és Rhédeykriptát mutatja be metszetek, grafikák, fényképek, szöveges pannók
segítségével. A Maros Megyei Múzeum partnerként támogatja a kiállítást, kölcsönözni fog a tárlat
számára Edőszentgörggyel kapcsolatos tárgyakat, ősrégészeti leleteket
(mint a település közelében talált
kőbalta és két bronzkori üst), valamint levéltári anyagokat. A múzeum termei modulárisan, két
oldalról körbejárhatóak lesznek.
Csibi Attila Zoltán polgármester
fontosnak tartotta és felkarolta a
múzeum létrehozásának ötletét,
mert úgy véli, hogy múltunkat nem
tudjuk másként átadni és másoknak

is megmutatni, csak ha szemmel
látható korabeli eszközök, bútorok,
tárgyak által szemléltetjük. „Úgy
gondolom, hogy főként a gyermekeinknek segít majd a múzeum történelmünk megismerésében, hisz
nagyobb élményt jelent belépni a
Rhédey család otthonába, mint egy
könyvből elolvasni a történelmüket.”
Feltárják a család múltját
A múzeum létrehozásával párhuzamosan tavaly óta folyik egy átfogó történelmi forráskutatás, a
grófi családnak Erdőszentgyörgyhöz és Európa korabeli nagyhatalmaihoz
–
mint
a
bécsi
Habsburg-ház, Németország, Anglia – való kötődését vizsgálják, minden
fellelhető
információt
szeretnének elérni, feldolgozni, hiszen Rhédey Claudia házassága
révén európai uralkodói dinasztiákba került, a mai brit Windsor
uralkodóház egyik felmenője, II.
Erzsébet angol királynő ükanyja.
Azt már tudják, hogy a hiteles forrás viszonylag kevés, de dolgoznak,
az adatokat szeptemberig szeretnék
feldolgozni, és akár kötet is születhet belőle.
Még várnak az avatással
A múzeumavatást nem sietik el –
tudtuk meg a városvezetéstől.

A kisváros a főleg Claudia révén híressé vált Rhédey családnak szentelne múzeumot
Fotó: Gligor Róbert László/archív

Ugyanis az önkormányzat két fontos pályázatot is elkészített és benyújtott a tavaly. Az egyik révén a
kastély udvarát és a körülötte levő
tereket rendeznék, és jó esélyük van
a támogatás elnyerésére, akár még
az idén megköthetik a finanszírozási szerződést. A másik, ennél öszszetettebb pályázatuk révén a
bentlakás mögötti, mintegy két hektáros területet alakítanák át parkká,

sétálóövezetté, de játszótér és szökőkút is helyet kapna itt. Csibi Attila úgy véli, a családról szóló
információkat kötetbe foglalva és a
berendezendő termeket illő módon
lehetne átadni valamikor a jövő
évben, ha ezek a pályázatok is megvalósulnának, és a kastély körül
gyönyörű, az arisztokrata családokéra jellemző környezetet tudnának
teremteni.
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Szeretettel szóltam, cselekedtem

– Születésnapi beszélgetés a 60 éves Baricz Lajos pap-költővel, egyházi íróval –

Székely Ferenc
– Aligha telik el jeles egyházi
ünnep anélkül, hogy ne találkoznánk a nevével, versével, prózai
köszöntőjével a Népújság oldalain. Már jó előre készül erre,
vagy az utolsó pillanatig vár?
Milyen a kapcsolata Maros
megye legolvasottabb napilapjával?
– Életünk hétköznapok és ünnepnapok váltakozásából áll. Ezért jó,
ha felfigyelünk az ünnepre, ha tudunk ünnepelni. Ízt ad, széppé teszi
életünket. Az egyházi év folyamán
is vannak ünnepek, amelyek a polgári életnek is részét képezik. Az
épületnél fontos az alapozás, az ünnepet is meg kell alapozni, készülni
kell rá. Az ünnep üzenete először a
lelkemben, aztán az értelemben dolgozik, majd – akár pillanatok alatt
– írott formát ölt. A Népújságot
olyan fórumnak tartom, amely figyel egyházi ünnepeinkre is. Én
csak segíteni szeretnék szerkesztő
barátaimnak, hogy a profán lapot
tegyük egy kicsit szentebbé, lelket
építővé. Ebben az utolsó húsz-huszonöt évben egymásra találtunk.
– Gondolom, hogy ezek a versek, köszöntők is benne vannak
abban a 45 kötetben, amelyeket
2017 végéig tett le az olvasók
asztalára.
– Egy része benne van, a többi
pedig várja, hogy benne legyen…
– Vers, próza, tanulmány, helytörténet… Lenne szíves megadni
kötetei számát, műfaji besorolását…
— Először csak versesköteteket
adtam ki, ám a különböző lapokban
megjelent – és itt kiemelném egyházközségünk lapját, a Harangszót
– cikkek, publikációk, elbeszélések
szintén kötetbe kívánkoztak. És
elég sokirányú az érdeklődésem,
ezért különféle kötetek láttak napvilágot. Ezek közül 32 verseskötet,
három elbeszélés, három publikáció, négy helytörténet, egy (Simon
Kingával, Albert Katalinnal) illusztrált, kottás, CD-vel ellátott hangoskönyv, egy vicces (fordítás
németből), egy verseskötet fordítás
románból, egy verseskötet fordítás
románra és két antológia.
– Igen sok a tréfás hangú, gyerekeknek írt könyv: versek, szonettek, limerickek. Hogyan
fogadja verseit a fiatal olvasóközönség?
– Közel érzem magam a gyermekekhez, időnként azt hiszem, egy
nagy gyermek vagyok. Legalábbis
bennem van az örök gyermek. És
nem csak arra gondolok, hogy Isten
gyermeke vagyok… Örömmel hallom vissza a verseket a plébánián
évente megszervezett Hitem szikla
szavalóversenyen, karácsonyi ünnepeken, Mikuláskor és más alkalmakkor is. Jó néhány kollégám
jelezte: karácsonykor és más ünnepeken szívesen szavalják a verseimet.
– Földrajzi értelemben meddig
jutott el az elmúlt két évtizedben,
ahol fiatalabb és idősebb olvasókkal találkozott?
– Eddig mintegy százötven
könyvbemutatón vettem részt Erdélyben, Magyarországon és Felvidéken. Erdélyben természetesen
itthon is, otthon is (Borzonton/Alfaluban), de Brassótól Kolozsváron
át Nagyváradig több helyen megfordultam. És megemlítem, hogy az
ökuménia jegyében meghívtak református és unitárius gyülekezetekbe is igehirdetésre, utána pedig
szinte kötelező módon rövid „verselést” is kértek. És nem bántam…
– Ön szerint mi az, ami az olvasókat a könyvbemutatóra
vonzza?

– Amit itthon tartunk, azon a
törzsvendégek vannak jelen; énekelnek, verset mondanak. Újabban
elég sokan jönnek Vásárhelyről is.
Találkozónk könnyed, közvetlen,
családias, szinte mindenki tevékeny
résztvevője. Átlagban 50-70 személy szokott eljönni, de volt száznál népesebb közönségünk is. A
máshol tartott könyvbemutatókon
azt szeretem, hogy hangulatosak;
versek hangzanak el Simon Kinga
megzenésítésében és a Szent Cecília együttes előadásában, vagy
Szántó Árpád megzenésítésében és
tolmácsolásában. Három-négy vers

György énekkarral, a Jubilate Deo
dalcsoporttal és a Szent Cecília
együttessel) mindig fellépnek.
Mondhatnám így: jó munkatársaim.
— Főszerkesztője, sőt mindenese a Harangszó című plébánialapnak. Milyen céllal indult a
lap, mi a szerepe a hazai katolikus kiadványok palettáján?
– A Harangszó 1997-ben „szólalt
meg” először, egyházközségi tudósítónak szántuk. Negyedévente jelenik meg, de néha öt-hatszor is
évente, 400-500 példányban. Tavaly ünnepeltük 20 éves megjelenésünket, erre az alkalomra egy

mességük, vidámságuk és jóságuk.
Minden szertartáson ministráltam,
egy ideig harangozó is voltam, amiért az iskolából is el kellett lógnom,
hogy délre harangozzak. A tanárok
már akkor „papinasnak” csúfoltak,
amit én kitüntetésnek vettem. Hatodikos voltam, amikor édesapám
meghalt. Ekkor érintett meg az Úr
annyira, hogy akkori plébánosomnak elmondtam: „Én úgy érzem,
meghívott az Úr, csak az a baj, hogy
nem tudok énekelni!” Ez 1971-ben
volt.
– Milyen volt a gyulafehérvári
időszak?

után következik egy ének, ami még
jobban felhívja a jelenlévők figyelmét.
– Említette, hogy Simon Kinga
és Szántó Árpád a versei megzenésítői, a Szent Cecília együttes
az előadó. Meséljen erről a kapcsolatról.
– Simon Kinga (testvérei, gyermekei is jó zenészek), a plébánia
kántora már kezdettől fogva zenésített meg verseket zongora-, hegedű-, brácsa-, furulyakísérettel,
amiket az éppen aktuális kötetből
emelt ki. Ezeket bel– és külföldön
nagyon sok helyen hallhatták. Kezdetben a verseim dallamosabbak,
gördülékenyebbek voltak, ezért
könnyebb volt megzenésíteni őket.
Az utóbbi időben inkább szonettet
és limericket írok, amit nehezebb
énekelni. Így is legalább 80-90 verset énekelnek, ezek közül néhány a
Marosvásárhelyi Rádióban is elhangzott, no meg a tévében is. Itt
említeném meg Szántó Árpádot is,
aki szintén sok verset megzenésített; egyik magyarországi kiszállásra elkísért feleségével, Edittel,
aki a verseket adta elő.
– Ha már itt tartunk, nem hagyjuk szó nélkül a Kolping Családot, amely szintén gyakran
szerepel a marosszentgyörgyi
plébánia rendezvényein. Kérem,
vázolja fel néhány mondatban a
Kolping Család szerepét az egyház és a község életében.
– A Kolping Család Egyesület
1993 őszén jött létre egyházközségünkben. Amolyan lelki-szellemi
műhely. Az önművelésre és a közművelődés előmozdítására rendezkedett be. Színjátszó csoportja,
tánccsoportja és énekkara van. Tamási két darabjával Magyarországon is többfelé megfordultunk.
Csodálatos zarándoklataink, kirándulásaink voltak. És persze, az egyházközség és a község szellemi
életének is zászlóvivői. Könyvbemutatóimon és más rendezvényeken (az egyházközségi Szent

Harangszó-antológiát állítottunk
össze, amelybe 57 személy írása került, akik korábban a lapban közöltek.
– A könyvkiadás pénzbe kerül,
ma sem leányálom. Ki segítette
köteteinek megjelentetését anyagilag?
– Nagyon szegényen/szerényen
nőttem fel, miután 13 évesen édesapámat elveszítettem. A gyulafehérvári tanulmányaimhoz, amit fizetni
kellett, a pénzt nekem kellett kaszálással és más mezei/erdei munkával
előteremtenem. Takarékoskodnom
is kellett. Ráadásul édesanyámtól
azt a figyelmeztetést tanultam: „Legyen pénzed, de ne költsd el!”
Azóta mindig volt pénzem, nem
sok, annyi, amennyire szükségem
volt. Nos, a lényegre térve: a mindenható Istenen kívül senkinek nem
vagyok lekötelezve egyetlen fityinggel sem a könyvkiadás területén. Ha mégis valaki valamivel
segített volna, hálásan köszönöm.
– Térjünk az életrajzi adataira.
– Gyergyószentmiklóson születtem 1958. február 15-én, de Borzont a szülőfalum. Édesapám
földműves-gazdálkodó-asztalos
volt, aki szembement az akkori
pártállami gondolkodással és gyakorlattal, majd 58 évesen az örökkévalóságba távozott. Édesanyám
háziasszony-bejárónő volt. A templom mellett laktunk Borzonton, de
ez nem csak térbeli közelséget jelentett. Édesapám volt számomra az
imádság és a munka (a szent és profán) példaképe, a kicsiny egyházközség gondnoka, édesanyám
harangozó. Mindig szerettem volna
olyan jó ember és keresztény lenni,
mint édesapám. Mondhatni ott nőttem fel a templomban, mint a kis
Sámuel. A papok voltak számomra
a megtestesült jóság a földön. Mindig nagy tisztelettel fogadtuk őket
szolgálat előtt és után, akik Alfaluból jöttek, és mindig betértek hozzánk. Szinte miniplébánia volt
szerény lakásunk. Tetszett a figyel-

– Nagyon hamar megszoktam és
megszerettem. Az osztálytársak között olyan volt a viszony, mintha
testvérek lettünk volna. Közel kerültünk térben és lélekben egymáshoz. Rettenetes szigorúság volt.
Napunk percről percre be volt
osztva. A tanárok szülőpótlók voltak. Nemcsak oktatók, de nevelők
is. Kántoriskola volt, de kisszeminárium jelleggel, vagyis előkészítő
a teológiára. Én pedig pap akartam
lenni. Márpedig aki a célt akarja,
annak akarnia kell az eszközöket is.

Fotó: Vajda György (archív)

Anyaországi kitüntetésben részesült

Nagyszerű lelki vezetőnk és lelki
programjaink voltak. A román városban kis magyar sziget voltunk.
– Hogy történt a kihelyezése,
meddig volt segédlelkész?
– Papszentelés előtt három hónapot Kézdivásárhelyt voltam gyakorlati féléven, ahol a főnököm Czirják
Árpád plébános volt. Talált a szó és
a munka/szolgálat szeretete. Részben ezért is kerültem Kolozsvárra,
mert 1984 őszétől kolozsvári plébános lett, és kérte a püspök urat,
hogy helyezzen mellé. Hat évet
szolgáltam a Szent Mihály-plébánián és templomban.

– Miért választotta Marosszentgyörgyöt?
– Nem is tudtam a kinevezésemig, hogy létezik Marosszentgyörgy. Elődömet Bálint Lajos
püspök munkatársának rendelte, így
üres maradt a plébánia. Engem
pedig kinevezett plébánosnak. A katolikus egyházban nem nagyon kérdezik meg a papot, különösen
szolgálati éveinek elején, hová szeretne menni. A püspök és testülete
dönt, a pap pedig pakol és megy. Én
is ezt tettem.
– Mit talált Marosszentgyörgyön egyházi és művelődési
téren, hogyan kezdte a szellemi
építkezést, mivel nyerte meg a
civil szféra támogatását?
– 1990 márciusa nagyon megviselte községünk magyarságát. Én
nem éltem át a márciusi borzalmakat, nem értettem, hogy lehet ilyen
félelemben élni egy olyan településen, ahol akkor még a lakosság
70%-a magyar volt. A katolikus
hívek az összlakosság 15%-át teszik
ki. Talán ez volt a szerencsém, mert
mintha mi sem történt volna, kezdtem összegyűjteni az embereket a
templomi szolgálat/szertartás mellett a tanácsteremben tartandó különböző
rendezvényekre,
eseményekre. Kezdetben kevesen
jöttek, aztán többen, pár év múlva
már az épület meghosszabbításával
színpadot is építettünk. Jobb lett a
feltétel, többen elfértünk, több meghívott jöhetett. Aztán megalakultak
az egyházközségi csoportok, amelyek szintén hozzájárultak mind a
rendezvények
mennyiségéhez,
mind a minőségéhez. Kissé hízelgő
volt hallani a véleményeket a „katolikus kultúrotthonról”, amivel termünket jellemezték. Valóban, szó
szerint katolikus, azaz egyetemes,
mert minden egyes rendezvényünk
mindenki számára nyitva áll, felekezeti hovatartozás nélkül. (Három
évig minden vasárnap unitárius istentiszteletet is tartottak benne,
amíg felépült a templomuk.) És jó
néhány román és vegyes rendezvény színhelye is volt.
– 1992–94 között, távoktatásban, részt vett a Budapesti Testnevelési
Főiskola
mentálhigiénés képzésén.

Fotó: archív

– Már 1991-ben elkezdtük dr.
Pethő Máriával a Hit és Fény közösség vásárhelyi megalakítását.
Ekkor adódott a lehetőség, hogy
mentálhigiénés képzésen vegyek
részt. Lelki-szellemi egészségvédelemről van szó, ami engem is alakított, bár azt hittem, elég nyitott
vagyok minden emberi nyomorúságra. Úgy gondolom, nem csak a
Hit és Fényben, de az egyházközségben és minden egyes találkozás
alkalmával használni tudom mindazt, amit ott tanultam, ami ott rám
ragadt.
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Móréh Tamás és édesapja
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című műsorának meghívottja a 11 éves Móréh Tamás és édesapja, Zoltán. A Marosszéki Íjászok Egyesülete kis világbajnokával és apjával, aki egyben edzője is, Szucher Ervin beszélget.

Ikszelt Bukarestben a FCSB és a CFR

Döntetlenre zárult a labdarúgó 1. liga 24. fordulójának
rangadója, a tabella első két
helyezettjének összecsapása
Bukarestben, szombat este: a
házigazda FCSB a második
félidőben büntetőből egyenlítve 1-1-re játszott a Kolozsvári CFR-rel.

Az éllovas vendégcsapat Paulo
Vinicius révén a 33. percben szerzett vezetést, egy jobb oldali szabadrúgást követően kialakult kapu
előtti kavarodást kihasználva: a kapufáról lepattanó labdát a szemfüles
hátvéd a hálóba továbbította. Az
egyenlítő találat a 76. percben született, miután Andrei Mureşan a
büntetőterületen buktatta Florin Tănasét, a megítélt 11-est pedig Constantin Budescu értékesítette.
A döntetlennel megszakadt a
FCSB négy mérkőzés óta tartó győzelmi sorozata. A CFR ugyanakkor
első pontját szerezte a legutóbbi két

idegenbeli találkozóján (a FCSB
előtt az USK Craiova vendége volt
a Dan Petrescu edzette alakulat,
2017. december 16-án, és 2-1-es
vereséget szenvedett – a szerk.).
További eredmények a 24. fordulóból: Temesvári Poli ACS – Voluntari FC 2-3, Astra Giurgiu –
Medgyesi Gaz Metan 4-3, Bukaresti Juventus – Konstancai Viitorul
0-1. Az USK Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK mérkőzést tegnap lapzárta után játszották.
Hátravan: Jászvásári CSM Politehnica – Botoşani FC (ma 18 órától),
Concordia Chiajna – Bukaresti Dinamo (ma 20.45 órától).
A bajnokság állása: 1. CFR 53
pont/24 mérkőzés, 2. FCSB 51/24,
3. Craiova 44/23, 4. Astra 41/24, 5.
Viitorul 38/24, 6. Botoşani 36/23, 7.
Dinamo 35/23, 8. Jászvásár 33/23,
9. Voluntari 28/24, 10. Temesvár
26/24, 11. Chiajna 24/23, 12. Sepsi
OSK 18/23, 13. Medgyes 15/24, 14.
Juventus 10/24.

Czimbalmos Ferenc-Attila

Első ízben hirdették meg Marosvásárhelyen az ASA egykori kiváló
labdarúgójáról, Hajnal Gyuláról elnevezett tornát: a megyeszékhelyi
Next Level Egyesület az ASA 2013
csapattal, valamint a gyerekek szüleivel közösen szervezte meg a
rendezvényt a Sziget utcai műfüves pályán, keresztirányban – így
két mérkőzést játszhattak egy időben. A tornán 16 klub 2005-2006os korosztályú gyerekcsapata vett
részt Maros, Hargita, Kovászna,
Beszterce és Kolozs megyéből.
Maros megyét a Marosvásárhelyi
MSE, az ASA 2013 és a Szász Albert Sportlíceum, a Marosszentgyörgyi Kinder, a Szászrégeni
Avântul és a Lucian Blaga ISK, a
Segesvári Liviu Antal Labdarúgóiskola, a Dicsőszentmártoni Infinity, valamint a Nyárádtői Viitorul
képviselte. A csapatokat négy csoportba osztották, mindenki mindenkivel játszott 25 percig, 8+1-es
felállással. Az első napon a csoportküzdelmek zajlottak, a helyezések alapján az együttesek
másnap az aranyágon, ezüstágon és
bronzágon folytathatták. Az élen
igen szoros küzdelem alakult ki,
végül több szerzett góljának is köszönhetően a kupát a Jászvásári
Didi Junior nyerte meg.
A Maros megyei csapatok közül
a Marosvásárhelyi MSE szerepelt
a legjobban, harmadik lett. Az
Avântul a 8., a Kinder a 10., a Nyárádtő a 11., az ASA 2013 a 12., a
Szászrégeni Lucian Blaga ISK a
13., a Segesvári Liviu Antal Labdarúgó-iskola a 14., a Szász Albert
Sportlíceum a 15., míg a Dicsőszentmártoni Infinity a 16. helyen
végzett.
A szervezők különdíjakat is ki-

osztottak: a torna legjobb játékosa
címet Girsik Attila (Kolozsvári
CFR 1907) nyerte, a legjobb kapus
a marosvásárhelyi Márton Márk
(Marosvásárhelyi MSE) lett, a gólkirályi címet Matei Tănase (Jászvásári Didi Junior) szerezte meg,
míg a torna legtechnikásabb játékosának Birtalan Tamást (Székelyudvarhelyi FC) nyilvánították. A
torna legjobb helyi hálóőrének
Moldovan Robertet (ASA 2013)
választották, a torna legfiatalabb
játékosa pedig Luca Bârsan volt.
A tornán 9 méteres lövőversenyt
is szerveztek, itt Balázs Péter (Kolozsvári CFR) lett a legjobb.
A torna névadója, Hajnal Gyula
kérdésünkre elmondta, örül, hogy
megszervezték a labdarúgótornát,
amelyen a megye legjobb, 20052006-os korosztályú gyerekcsapatai vettek részt. „Nagy szeretettel
fogadtuk ugyanakkor a jászvásári,
kolozsvári, brassói, besztercei,
csíkszeredai, székelyudvarhelyi és
sepsiszentgyörgyi barátaink által
edzett együtteseket is, amelyek a
fair-play égisze alatt mérkőztek

Az Apollo Old Boys öregfiúegyüttesének több, januári születésű tagja a minap baráti
környezetben együtt ünnepelt az
egyik marosvásárhelyi vendéglátóegységben, ahová több egykori
csapattársukat is meghívták. Valamikor mind az öten ismert futballisták voltak Marosvásárhelyen,
ketten közülük nem csak Maros
megyei együttesekben játszottak.
Nae Emil-Bebe (67) az ASA ifjúsági csapatának, majd az Elektromarosnak, aztán a C osztályos
Csíkszeredai Rapidnak volt a biztos kezű hálóőre. Levezetésképpen
a megyei bajnokságban szereplő
Gernyeszegnél játszott többek közt
Aszalos Jánossal, a néhai Olasz
Lajossal (mindkettő Metalotehnica) és a helyi illetőségű Berekméri Jánossal együtt.
Galamb András (48) a helyi Viitorul Prodcomplex színeiben futballozott, évek óta a kispályás
labdarúgásnak hódol.
Márton Géza (65 éves) a Dermagant alakulatánál kezdte el a
labdarúgást, majd a Viitorul Prodcomplexben vált ismertté, aztán
1974-ben a Gyergyószentmiklósi
Viitorulhoz szerződött, ahol hat
éven át játszott a C és B osztályban, később két éven át a C osztályos Csíkszeredai Rapid alakulatát
erősítette. Levezetésképpen a helyi
Ilefornál ontotta a gólokat, 39 évesen hagyta abba a futballozást.
Marinică Ormenişan (61) az
IRA csapatának volt az erőssége,
aztán a Marosszentkirályi Cora
Trade és a Marosszentannai Scorillo együttesénél focizott.
Ioan Nicolae Miculi (63) a hetvenes években és a nyolcvanas
évek elején a Marosvásárhelyi

Elektromaros meghatározó labdarúgója volt.
Naét és Pop Mirceát mintegy 50
éves barátság köti össze, 15-16
éves korukban már az egykori AS
Armata ifjúsági együttesében játszottak, de a focinak köszönhetően
a víkendtelepi kispályás öregfiúbajnokságban is évekig futballoztak
együtt a fent említett volt labdarúgók, akik többször voltak bajnokok
a Bastiával is, jelenleg valamenynyien tagjai a Kanyaró György és
Márton Géza által edzett Apollo Old
Boys öregfiú-együttesnek.
„A Bastia 1982-ben alakult,
amikor a Cesena kettőbe szakadt.
Alapító tagjai Koós Béla, Mány
János, Zöldi Endre, Geréb Zoltán,
Major János, Major László és jómagam voltunk. Az évek folyamán
több bajnoki címet szerzett a víkendtelepi bajnokságokban, az
együttesben olyan egykori volt A,
B és C osztályos játékosok is játszottak, mint a néhai Nagy Miki,
Kanyaró Attila (mindkettő AS Armata), Ruszi József (Dicsőszentmártoni Chimica), Márton Géza
(Gyergyószentmiklósi Jövő), Márton Sándor (Metalotehnica), Emil

A Maros megyei csapatok közül a Marosvásárhelyi MSE érte el a legjobb helyezést: a megyeszékhelyi alakulat harmadik lett. A torna névadójával (hátsó sor, balról) a díjazást követően fotózkodott az együttes

meg egymással. Kiváló alkalom
volt, hogy felmérjük, milyen játéktudással rendelkeznek a gyerekek,
akik számára rövidesen megyék
közti bajnokságot szervezünk,
amint tettük tavaly a 2004-es korosztály számára. Sok a tehetséges
gyerek, de sajnos az a tapasztalat,
hogy ennek a generációnak a háromnegyede abbahagyja majd a
labdarúgást. Ma már nagyon nehéz
csapatokat kialakítani, miután a
gyerekek betöltik a 14 évet. Addig
ugyanis létezik az anyagi támogatáson alapuló foci, 14 fölött már
teljesítményfutballról beszélhetünk, és erre kevés a vevő, azaz hiányzik a támogatás…”
A tornát szervező egyesület képviseletében Karácsonyi Dezső azt
mondta: a Next Level 2017-ben
alakult, célja különböző tevékenységek, rendezvények szervezése
szociális, kulturális, sport, oktatási,
ifjúsági szakterületen. „Reméljük,
hogy az elkövetkező években is
sok más hasonló, sikeres rendezvényt szervezhetünk Maros megyében.”

Újra ünnepeltek a Bastia és az Apollo Old Boys tagjai

Portugália nyerte a futsal-Eb-t

A kolozsvári csapat egy kapu előtti kavarodást kihasználva szerzett vezetést Vinicius révén.

Portugália válogatottja nyerte a
Ljubljanában megrendezett férfifutsal-Európa-bajnokságot, miután a
szombati döntőben hosszabbításban
3-2-re legyőzte Spanyolország csapatát.
A portugálok Ricardinho góljával
már az első perc végén előnybe kerültek, de a rendes játékidő utolsó
előtti percében Bruno Coelho találata csupán az egyenlítést jelentette
számukra, mert közben spanyol
részről Marc Tolrá és Ángel Velasco
Marugán is betalált.
A hosszabbítás vége előtt 55 másodperccel Bruno Coelho büntető-

Először lettek Európa-bajnokok

Fotó: GSP

ből volt eredményes, ezzel dőlt el a
finálé.
A portugálok eddigi legjobb
eredménye a 2010-es debreceni
kontinenstorna második helyezése
volt, a spanyolok viszont egy ezüstérem mellett hét aranyat is nyertek
1996 óta, a szlovén fővárosba is
címvédőként érkeztek.
Az oroszok egy arany és öt ezüst
mellett immár harmadszor szereztek bronzérmet.
Ez volt az utolsó 12 csapatos Európa-bajnokság, a következő, 2022es tornán már 16 válogatott vehet
részt.

Eredményjelző

Futsal-Eb, Ljubljana (Szlovénia):
* elődöntő: Oroszország – Portugália 2-3 (1-0), Kazahsztán – Spanyolország 5-5
(1-2, 4-4, 4-5), a büntetőpárbaj eredménye 1-3
* a 3. helyért: Oroszország – Kazahsztán 1-0 (0-0)
* döntő: Portugália – Spanyolország 3-2 (1-1, 2-2, 2-2)

Egy korábbi összejövetelen készült a felvétel

Nae (Csíkszeredai Rapid)” –
mondta el Tóth Márton.
A születésnapi összejövetelen az
ünnepeltek mellett jelen volt Kanyaró György (Lemnarul, Ştiinţa
Medicina, Szászrégeni Voinţa),
Aszalos János (Metalotehnica,
Gyergyószentmiklósi Jövő), Anton
Turc (Viitorul Prodcomplex), Tamási Ferenc (Cukorgyár, Szovátai
Mobila), Tolvaj József (IRA), Puji
János-Náni (Elektromaros), Alexandru Cioloboc (ASA-ifi, Gyergyószentmiklósi Viitorul, Ştiinţa
Medicina), Kun György (Metalotehnica, Kiskunhalas), Böjte Attila
(Viitorul Prodcomplex, Sóvárad,
Délegyháza), Daróczi László (Viitorul Prodcomplex), Petroleon
Sándor (Metalotehnica), Kiss
Lajos (Sănătatea), Hácsek Csaba
(Sportiskola), Czimbalmos Ferenc
(Nagyernyei Törekvés, Marosszentgyörgy), továbbá Tóth Márton (a víkendtelepi kispályás Bastia
egyik alapító tagja), Soós Levente
és Farkas László-Conan (kispályás
foci), Măldărăşan Petrică (a Bastia
volt anyagi támogatója) és Kovács
Károly (a résztvevők barátja).
(C.F.A.)
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Búcsúkeringő, vagy újra itt van…?

Bálint Zsombor

Nagyon fontos győzelmet aratott
szombaton este a férfikosárlabda-bajnokság 11. fordulójából elmaradt találkozóján a Marosvásárhelyi Maros
Kosárlabdaklub. Azt a Jászvásárt győzte
le 84:78 arányban, amely közvetlen ellenfelének számít az alsóházban, azaz ez
a siker nagy lépést jelent a kiesés elkerülése irányába. Mindez persze csak
akkor, ha a csapatnak sikerül befejeznie
a bajnokságot. Most ugyan a sérült Person kivételével mindenki vállalta a játékot, és nem csak vállalta, de keményen
harcolt is, ám távolról sem lehet véglegesen megoldottnak tekinteni a csapat
helyzetét.
A csütörtöki sajtótájékoztató óta az
történt, hogy arra a hírre, hogy a csapat- Dino Pita (j) játékán érződött a hosszas kiesés, 29 pontja ellenére nagyon sok dobása
kapitány Sánta Szabolcs bejelentette: maradt ki, főleg távolról (ahol 1/7 a mutatója), okos betörései azonban számos szabadlehet, ez az utolsó hetük a csapatnál, si- dobást eredményeztek, és végül statisztikailag ez bizonyult a győzelem kulcsának.
került mozgósítani néhány támogatót, Fotó: Nagy Tibor
közülük Virgil Mailat nevét meg is említette a csapatJegyzőkönyv
kapitány a meccs után. Ez lehetővé tette, hogy a játékosok hozzájussanak az elmaradásaik egy részéhez, Férfikosárlabda Nemzeti Liga, a 11. fordulóból elazonban a folytatás továbbra is attól függ, sikerül-e maradt mérkőzés: Marosvásárhelyi Maros KK –
rövid időn belül egy tehetősebb támogatót találni, a Jászvásári Politehnica 84:78 (19-14, 19-26, 26-21,
múlt héten megvádolt Azomureşsel pedig a napokban 20-17)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1000 néző.
próbálnak közös nevezőre jutni…
Az idő szorít, hiszen február 28-án zárul az átiga- Vezette: Laurenţiu Grigoraş (Buzău), Alexandra
zolási időszak, így azok a játékosok, akik nem lesznek Stan (Bukarest), Cosmin Prişcă (Medgyes). Elbiztosak, hogy érdemes maradni, távozni fognak. lenőr: Radu Bucerzan (Temesvár).
Mivel a következő bajnoki mérkőzés márciusban van, Maros KK: Pita 29 pont (1), Steff 17 (2), Stăncuţ
addig kiderül, hogy ez volt-e a jelenlegi keret búcsú- 16 (4), Sánta 16, Borşa 6 (2), Engi-Rosenfeld, Gârkeringője, avagy a szurkolók elénekelhetik, hogy bea.
Jászvásár: Bojić 26 (1), Jackson 18 (1), Taylor 13
„Újra itt van a nagy csapat…”
(3), Cvetanović 13, Popa 5, Nună 3 (1), Şolopa.
A szombat esti találkozón egy olyan Jászvásár ellen
állt ki a Maros KK, amelyben öt külföldi játszik, és a
bajnok Kolozsvár otthonában alig 4 ponttal kapott ki. mos szabaddobást eredményeztek, és végül statisztiA marosvásárhelyieknek egy külföldi játékosuk lépett kailag ez bizonyult a győzelem kulcsának.
A sikernek köszönhetően a Maros KK-nak 6/11 a
pályára, ám ezen a meccsen is megmutatkozott, hogy
milyen fontos szerepe van, mint ahogy Sántát sem bajnoki mérlege, míg Jászvásáré 1/13, ám a moldvatudja a csapat nélkülözni. Roppant rövid rotációval iak szinte a teljes visszavágó sorozatot hazai pályán
dolgozott a marosvásárhelyi kispad (amúgy Jászvásár játsszák, mert a program szerinti otthoni meccseik
is csak hét játékost használt), és félő volt, hogy nehe- esetében megegyeztek az ellenféllel a jászvásári csarzen bírják a végéig, a kezdő ötöst azonban sikerült nok felújítása miatt. Ezért még nem lehet lejártnak tefelváltva eleget pihentetni. A két tartalék tíz perc alatti kinteni a kiesés elleni harcot.
A Maros KK következő mérkőzése március 3-án
játékidőt kapott, és nem is szerzett pontot senki a kislesz,
amikor a Temesvári Timba érkezik a Ligetbe,
padról érkezők közül, ami ritkán fordul elő.
Sánta és Borşa azonban biztosították azt, hogy le- egy újabb kiesési rangadóra és ki-ki meccsre. Kívánpattanózásban ne az ellenfél domináljon, és noha a csian várjuk, milyen keretet küld a pályára azon a taMaros KK dobóhatékonysága kisebb volt, mint az el- lálkozón Szászgáspár Barnabás.
lenfélé (Pita játékán érződött a hosszas kiesés, 29
A Románia-kupában
pontja ellenére nagyon sok dobása maradt ki, főleg
A
Nagyváradi
CSM CSU és a Bukaresti CSM
távolról, ahol 1/7 a mutatója), az okos betörések száSteaua jutott be a négy közé a férfikosárlabda Románia-kupa nyolcas döntőjében, a szombati játékRanglista
nap után. A nagyváradiak 82:67-re nyertek a Galaci
1. Kolozsvár
14/3
31
Phoenix ellen, a fővárosiak 103:55-re diadalmas2. Nagyszeben
13/4
30
kodtak a Temesvári Timba ellen. A két csapat a
3. Nagyvárad
12/5
29
mai, első elődöntőben méri össze erejét, 17.15 órai
4. CSM Steaua
12/5
29
kezdettel. Tegnap lapzárta után rendezték a harma5. Piteşti
10/7
27
dik és negyedik negyeddöntős mérkőzést, a Nagy6. Temesvári SCM
11/5
27
szebeni CSU a Temesvári SCM-mel, a BCM U FC
7. Craiova
8/8
24
Argeş Piteşti a Kolozsvári U-val játszott a négy
8. Galac
8/8
24
9. Maros KK
6/11
23
közé jutásért. A győztesek a mai második elődön10. Timba
4/13
21
tőben találkoznak, 20 órától. A döntőt holnap 19
11. Dinamo
0/17
17
órától rendezik. Valamennyi összecsapást élőben
12. Jászvásár
1/13
15
közvetíti a DigiSport TV.

Sima vereség
kísérletező edzőkkel

Nem sok eséllyel lépett pályára a Bajnokok Ligája csoportkörében
mindeddig veretlen Balázsfalva otthonában a Marosvásárhelyi Medicina
CSU női röplabdacsapata az A1 osztályos bajnokság 15. fordulójában. A
papírforma akadálytalanul érvényesült, a házigazdáknak három játszma
elég volt a győzelemhez.
Pedig Balázsfalva négy alapember nélkül kezdett, Cleger, a nemzetközi
meccseken a csapat leghatékonyabb támadója és Salaoru egyáltalán nem
is játszott. Miután az első szettben csak 20-ra nyert a tartalékos házigazda
csapat, Onyejekwe és Crnčević pályára lépett, ami meg is látszott az eredményen. Továbbá Selime Ilyasogluval szokatlan poszton kísérletezett
Darko Zakoć, a balázsfalviak edzője: a török légiós liberót játszott. Igaz,
a Medicinától is hiányzott a legtapasztaltabb játékos, Roxana Iancu, és a
liberó poszton Predrag Žucović is kísérletezett, Arniceruval próbálkozott.
A statisztika elsöprő hazai fölényről tanúskodik. Míg a balázsfalviak
négy fogadást hibáztak, a marosvásárhelyiek 16-ot, és a megjátszható átvétel alig volt 20%-os (ugyanez a mutató Balázsfalva esetében 51%). A
Medicina legeredményesebb támadója Buterez volt 12 ponttal, míg Dobriceanu 8 pontot szerzett.
A női röplabdabajnokság szerdán folytatódik, amikor hétközi fordulót
rendeznek. A Medicina CSU a program szerint a Bákói Ştiinţát kellett
volna fogadja, azonban – vélhetően anyagi előnyökért cserébe – a mérkőzést kedden, a moldvai városban rendezik. Jövő szombaton a marosvásárhelyi csapat Temesvárra, az Agrolandhoz látogat. (B. Zs.)

Támadásban a nemzetközi porondon is vitézkedő balázsfalviak, a marosvásárhelyiek csak az
első szettben tudtak elfogadhatóan replikázni. Fotó: Alba Volei

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 15. forduló: Balázsfalvi Alba Volei – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0 (25:20, 25:17, 25:12)
Balázsfalva, Timotei Cipariu Csarnok, 600 néző. Vezette: Cristian
Şanta (Kolozsvár), Marius Şanta (Kolozsvár). Ellenőr: Traian Marinescu (Bukarest).
Alba Volei: Rus, Aquino, Koleva, Crnčević, Möllers, Morales (Onyejekwe, Barakova). Liberó: Ilyasoglu.
CSU Medicina: Babaş, Dobriceanu, Ioan, Buterez, Cauc, Diţu (Vers,
Dumitrescu, Badea). Liberó: Arniceru.

Eredményjelző
A női röplabda A1 osztály 15. fordulójában a következő eredmények
születtek: Kolozsvári U – Bukaresti Dinamo 3:0, Lugosi CSM – Jászvásári Penicilina 3:1, Temesvári Agroland – Bukaresti CSM 0:3, Bákói
Ştiinţa – CSM Târgovişte 2:3, Balázsfalvi Alba Volei – Marosvásárhelyi CSU Medicina 0:3.
1. Bukaresti CSM
2. Balázsfalva
3. Târgovişte
4. Bákó
5. Temesvár
6. Lugos
7. Dinamo
8. Kolozsvár
9. Medicina CSU
10. Jászvásár

15
15
15
14
15
15
15
14
15
15

13
13
9
9
9
4
3
3
2
1

Ranglista
1
1
0
0
2
0
0
2
1
0
1
1
1
2
1
0
0
1
1
1

0
2
4
3
5
9
9
10
12
12

44:7
40:8
36:19
31:17
32:20
19:33
18:36
14:33
11:41
11:42

Kikapott a britektől a Fed Kupa-osztályozón a magyar válogatott

A magyar női teniszválogatott 2-0-ra kikapott
a britektől szombaton a Fed Kupa euro-afrikai
zóna I-es csoportjának osztályozójában, így nem
jutott fel a világcsoport II. rájátszásába.
A szombati csatában elsőként Gálfi Dalma
(265. a világranglistán) szállt szembe Heather
Watsonnal (74.), és szettelőnyről 1 óra 43 perc
alatt kikapott.
A második egyesben Stollár Fanny (209.) ellenfele a magyar származású Johanna Konta

(11.) volt, aki esélyeshez méltóan 66 perc alatt
nyert. A tét nélküli páros meccset már nem játszották le.
Juhász Gábor kapitány együttese Tallinnban
szerdán 2-1-re kikapott a svédektől, csütörtökön
2-1-re verte a szlovénokat, majd pénteken 3-0ra a horvátokat.
Végeredmény: Nagy-Britannia – Magyarország 2-0 / Heather Watson – Gálfi Dalma 3:6,
6:1, 6:4, Johanna Konta – Stollár Fanny 6:3, 6:1.

A magyar származású Konta Johanna mindössze 66 perc alatt elintézte Stollár Fannyt

42
39
31
29
29
15
13
11
7
6

Budapesti challenger-torna: Fucsovics az elődöntőben búcsúzott
Fucsovics Márton kikapott a spanyol Nicola Kuhntól a 64 ezer euró összdíjazású
budapesti challenger-tenisztorna szombati elődöntőjében. Az első szettben 2:2-ig
fej fej mellett haladtak a játékosok, ekkor a 17 éves ellenfél brékelt, és 5:2-re elhúzott. Az Australian Openen nyolcaddöntős magyar teniszező combját ápolni kellett,
a spanyol ezután még nem tudta kihasználni szettlabdáját, ám adogatóként már
hozta a 45 perces játszmát. A folytatásban a 26 éves Fucsovics és riválisa nagy küzdelemben jutott el a rövidítésig, amelyben Kuhn jobban hajrázott, így 1 óra 36 perc
elteltével ő ünnepelhetett. Az eredmény: Nicola Kuhn (spanyol) – Fucsovics Márton
(1.) 6:3, 7:6 (7-5). A másik elődöntőben: Pospisil (kanadai, 2.) – Milojevic (szerb,
8.) 7:5, 4:6, 6:4.
Románia Kanadával meccselt
Románia csapata 2-0-ra vezetett a szombati összecsapások után Kanada ellen a
Fed Kupa második világcsoportjának első fordulójában, miután Kolozsváron Sorana Cîrstea 6:2, 6:2 arányban legyőzte Carol Zhaót, Irina Begu pedig 6:3, 6:7 (47), 6:2-re verte Bianca Andreescut.
A nyitómeccsen a világranglista 38. helyén álló Cîrstea „leteniszezte” a pályáról
a kanadai csapat erősebb tagját, aki a WTA ranglista 138. helyét foglalja el. A második összecsapáson a román származású, mindössze 17 éves Bianca Andreescu
(WTA-173.) váratlanul agresszíven és hatékonyan szállt szembe a sokkal tapasztaltabb Irina Beguval (WTA-37.), a második szettet rövidítésben meg is nyerte, de
végül érvényesült Begu rutinja, és több mint két és fél óra után, ha három játszmában is, de hozta a mérkőzést.
Begu Zhaóval, majd Cîrstea Andreescuval játszott tegnap. A párosok összecsapásában az Ana Bogdan/Raluca Olaru duó a Katherina Sebov/Gabriela Dabrowski
párossal mérkőzött meg. A történtekről holnapi lapszámunkban tájékoztatunk.
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Pjongcsang 2018: Megkezdődött a téli olimpia

Az olimpiai zászló érkezése és az olimpiai eskü elhangzása után a stadionban
az olimpiai lángot a koreai
közös női jégkorongcsapat
két tagja vitte fel a fáklyához, ahol Kim Ju Na, DélKorea első műkorcsolyázó
olimpiai bajnoka lobbantotta
fel a lángot.
Pjongcsangban rekordot
jelentő 92 ország 2925 versenyzője – köztük 19 magyar
– indul. Az országban tapasztalt
doppinghelyzet
miatt Oroszországból 168
versenyző vehet részt,
„Olimpiai Sportoló Oroszországból” (OAR) megnevezéssel a játékokon.
Az ötkarikás eseményen
Fellépők az olimpiai stadionban az olimpiai láng fellobbantása után a pjongcsangi téli olimpia meg15 sportág 102 versenyszányitóján 2018. február 9-én.
MTI Fotó: Czeglédi Zsolt
mában avatnak győztest.
Megkezdődött a XXIII. téli olim- sportoló a 2016-os riói olimpián is
A
látványos
megnyitót részben
pia pénteken a dél-koreai Pjong- zászlóvivő volt, Brazíliában tekbeárnyékolta,
hogy
a stadionban
csangban: a február 25-ig tartó vondóban versenyzett.
játékokat hivatalosan Mun Dzse In
A Nemzetközi Olimpiai Bizott- nem működött a wifi, s ez alaposan
dél-koreai államfő nyitotta meg.
ság (NOB) elnökének, Thomas megnehezítette az újságírók és foA rendező ország történetét be- Bachnak a köszöntőbeszédét köve- tósok munkáját. A szervezők tájémutató zenés, táncos műsor után tően Mun Dzse In dél-koreai ál- koztatása szerint a teljes hálózat
került sor a részt vevő országok lamfő nyitotta meg hivatalosan a összeomlott, ami a játékok minden
helyszínét érintette.
csapatainak bevonulására 35 ezer játékokat.
néző előtt. A stadionba – a dél-koreai ábécé alapján – 89.-ként érkező magyar küldöttség nemzeti
zászlaját a gyorskorcsolyázó Nagy
Konrád vitte. A románok lényegesen hamarabb vonulhattak fel, az ő
zászlajukat Marius Ungurean sílövő vitte.
A 92 nemzet közül a hagyományoknak megfelelően az első helyen ezúttal is Görögország
sportolói vonultak fel, a sort pedig
a házigazda Dél-Korea, valamint
Észak-Korea közös bevonulása
zárta. Sportolóik a Koreai-félszigetet ábrázoló, egységet kifejező
zászló alatt érkeztek, a lobogót két
sportoló – egy észak- és egy délkoreai résztvevő – közösen vitte.
Érdekes színfolt volt Tonga
zászlóvivője, az ezúttal sífutásban
induló Pita Taufatofua, aki a fagypont alatti hőmérséklet ellenére
félmeztelenül menetelt. A 34 éves

Tonga zászlóvivője, a sífutásban induló Pita Taufatofua a mínusz 4 fokos hőmérséklet ellenére félmeztelenül menetelt a megnyitón.
Fotó: EPA

Liu Shaolin Sándor ötödik lett a
rövidpályás
gyorskorcsolyázók
1500 méteres számában a pjongcsangi téli olimpia első, szombati
versenynapján. Ezzel folytatódott a
magyarok pontszerző sorozata a téli
játékokon, ugyanis ebben a sportágban 2006 óta minden játékokon volt
legalább egy legjobb hat közötti
eredmény.
A győzelmet a dél-koreai Lim
Hjo Dzsun szerezte meg a holland
Sjinkie Knegt és az orosz Szemjon
Jelisztratov előtt.
Nem mindennapi izgalmakat
ígért a finálé, mivel továbbjuttatások miatt kilencen álltak rajthoz,
köztük az 500 méteren két éve vi-

lágbajnok magyar versenyző. Olyan
sztárokkal kellett megküzdenie,
mint a januári kontinensviadalon
minden távon aranyérmes Knegt, a
címvédő kanadai Charles Hamelin,
a táv dél-koreai világkupagyőztese,
Hvang Te Hon, a szám háromszoros
orosz Európa-bajnoka, Szemjon Jelisztratov, vagy éppen a tavaly vbezüstérmes kanadai Samuel Girard.
A győztes talán kisebb meglepetésre az a Lim lett, aki szeptemberben
a
budapesti
olimpiai
kvalifikációs világkupán diadalmaskodott.
Az MTK 22 éves sportolója nem
kapkodott a rajtnál, beállt a sor végére. Ahogy fokozódott a tempó,

Liu Shaolin Sándor ötödik lett 1500 méteren

Liu Shaolin Sándor (b) a középdöntőben az amerikai John-Henry Kruegerrel, a döntőben a kanadai címvédő Charles Hamelinnel akadt össze a pjongcsangi téli olimpia rövidpályás gyorskorcsolyaversenyének férfi 1500 méteres számában. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

úgy jött egyre feljebb. A táv utolsó
harmadához érve már az ötödik pozícióban korcsolyázott, amikor öszszeakadt Hamelinnel, tempót
vesztett, így visszaesett a nyolcadik
helyre, amivel elszálltak a dobogós
remények. Később ketten kicsúsztak, illetve Hamelint visszaelőzte
Liu Shaolin, így végül ötödikként
zárt az esetében leggyengébbnek tekinthető leghosszabb távon.
„Nagyon sokan voltunk, még
nem is versenyeztem kilencfős futamban. Nem úgy mentem fel, hogy
nyerek, de jól vettem észre az előzési pontokat. A végén szerencsét-
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Charlotte Kalla az első aranyérmes

A svéd Charlotte Kalla nyerte a
pjongcsangi téli olimpia első aranyérmét, mivel szombaton győzött a
női sífutók 15 kilométeres versenyében. A mezőny nagy része sokáig együtt haladt, a címvédő,
hatszoros olimpiai bajnok norvég
Marit Björgen öt kilométer után
váltott tempót, így a léccserére már
csak egy szűkebb, nagyjából húszfős élboly maradt együtt.
A szabadstílusú résztávban már a
svéd Charlotte Kalla diktálta az ira-

mot, 2,5 kilométerrel a cél előtt
„robbantott”, s a tempóváltás után
senki nem tudott vele lépést tartani,
így összességében simán nyerte
meg pályafutása harmadik olimpiai
aranyérmét.
A dobogó második fokára Björgen állhatott fel, míg a bronzérmet
a finn Krista Pärmäkoski szerezte
meg.
Az indulóknak 7,5 km-t klasszikus, 7,5 km-t pedig szabadstílusban
kellett síelniük.

Oroszország forrong

Alternatív olimpiát rendeznek,
és a NOB-elnök lemondását követelik

Igazságtalan a Nemzetközi
Sportdöntőbíróság (CAS) ítélete,
mert az csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) érveit fogadta
el, amikor elutasította 47 orosz
sportoló és edző fellebbezését, amelyet a pjongcsangi téli olimpiai
részvételtől való eltiltás ügyében
adtak be – jelentette ki az orosz
sportminiszter pénteken. Pavel Kolobkov szerint noha a CAS még
nem tette közzé döntésének indoklását, „már most világos”, hogy a
bíróság elfogadta a NOB érvelését,
amely szerint a bizottság tökéletesen szabadon dönthet arról, hogy
meghívjon-e sportolókat az olimpiára vagy sem.
Vitalij Mutko sportért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a
CAS, tekintettel a NOB meghívási
eljárására, nem is dönthetett volna
másképp. „A meghívás formuláját
nagyon nehéz megtámadni, függetlenül attól, hogy volt-e szabálysértés. Az eljárás nem átlátható és a
szurkolók véleménye szerint nem
növeli a szervezet tekintélyét” – fogalmazott Mutko. „A meghívás
vagy nem meghívás eljárása a kereskedelmi magánklubversenyekére hasonlít. De végül is itt az
olimpiai játékokról van szó” – tette
hozzá.
Az orosz parlament sportbizott-

len voltam, hogy összeütköztem
Hamelinnel, de így is nagyon pozitív ez az ötödik hely. Ez a legroszszabb távom, az élet ma nem akarta,
hogy érmes legyek” – mondta a láthatóan vidám és elégedett Liu Shaolin.
Az 1000 méter magyar vk-győztese kifejtette, egyáltalán nem izgult, mint négy éve Szocsiban,
vagy mint most az öccse, Liu Shaoang, akinek próbált segíteni, mert
már az első, selejtezős futamában
látta, nem úgy versenyez, ahogy
szokott.
Az MTI kérdésére, hogy mi történt az elődöntős futamában, amikor végül továbbjuttatással lett
finalista, azt mondta: rosszul ver-

Eredményjelző

ságának elnöke, Mihail Gyegtyarjov az Interfax hírügynökségnek kijelentette, hogy az olimpia után
Oroszország követelni fogja Thomas Bach NOB-elnök távozását.
A CAS kihelyezett testülete
Pjongcsangban pénteken 32 olyan
orosz sportoló fellebbezése ügyében hozott elutasító ítéletet, akiket
a NOB nem hívott meg az olimpiára. További 13 olyan orosz sportoló és edző fellebbezését is
elvetette, akiket a CAS korábban
felmentett a NOB örökös eltiltása
alól, és ezért ismét kísérletet tettek
az olimpián való indulásra. A
pjongcsangi játékokon így 168,
semleges zászló alatt induló orosz
versenyző vehet részt.
Az orosz sportminiszter pénteken Moszkvában azt is közölte,
hogy 920 sportoló vesz részt azokon az alternatív játékokon, amelyet azon versenyzők számára
fognak megrendezni, akik nem indulhattak Pjongcsangban. Az olimpiai sportágakban – bobban,
sífutásban, sílövészetben, rövidpályás gyorskorcsolyában és gyorskorcsolyában – meghirdetett
versenyeket február és április között Szocsiban, Kolomnában, Sziktivkárban, Hanti-Manszijszkban és
Szentpéterváron tartják meg.

senyzett, „túlzottan kinyitott”, így
az amerikai beugrott elé, de amikor
észrevette ezt és próbálta védeni a
pozícióját, összeütköztek. „Az amerikai jött ki belőle rosszul” –
mondta mosolyogva Liu Shaolin,
akinek hangulatát jól példázza,
hogy amikor a vegyes zónában a
magyar újságírókhoz ért, úgy tett,
mintha gyorsan elfutna előlük. Az
újságírói kérdésre, hogy mit ígér a
hátralévő versenyre, kis töprengés
után azt mondta, minden számban
döntős szeretne lenni.
A rövidpályás gyorskorcsolya
kedden folytatódik a férfi 5000 méteres váltó elődöntőjével, a férfi
1000 méter selejtezőjével és a női
500 méter végcsatározásaival.

* gyorskorcsolya, férfi 1500 m, olimpiai bajnok: Lim Hjo Dzsun (Koreai Köztársaság) 2:10.485 perc, 2. Sjinkie Knegt (Hollandia) 2:10.555, 3. Szemjon Jelisztratov (OAR) 2:10.687, ...5. Liu Shaolin Sándor 2:11.520
* gyorskorcsolya, férfi 5000 m, olimpiai bajnok: Sven Kramer (Hollandia) 6:09.76 – olimpiai csúcs, 2. Ted-Jan Blömen (Kanada) +1.85, 3. Sverre Lunde Pedersen (Norvégia) +1.85
* gyorskorcsolya, női 3000 m, olimpiai bajnok: Carlijn Achtereekte (Hollandia), 2. Ireen Wüst (Hollandia) +0.08, 3. Antoinette
de Jong (Hollandia) +0.81
* sílövészet, női sprint (7.5 km), olimpiai bajnok: Laura Dahlmeier (Németország) 21:16.2 (0 büntetőkör), 2. Marte Olsbu
(Norvégia) +24.2 (1), 3. Veronika Vítková (Csehország) +25.8 (1)
* sílövészet, férfisprint (10 km), olimpiai bajnok: Arnd Peiffer (Németország) 23:38.8 (0 büntetőkör), 2. Michal Krcmár (Csehország) +4.4 (0), 3. Dominik Windisch (Olaszország) +7.7 (1)
* sífutás, női 15 km-es tömegrajtos verseny, olimpiai bajnok: Charlotte Kalla (Svédország) 40:44.9 perc, 2. Marit Björgen
(Norvégia) 7.8 másodperc hátrány, 3. Krista Pärmäkoski (Finnország) 10.1 mp h.
* sífutás, férfi 15+15 km, olimpiai bajnok: Simen Hegstad Krüger (Norvégia) 1:16.20 óra, 2. Martin Johnsrud Sundby (Norvégia) 8.0 mp hátrány, 3. Hans Christer Holund (Norvégia) 9.9 mp h.
* hódeszka, férfi slopestyle, olimpiai bajnok: Redmond Gerard (Egyesült Államok) 87,16 pont, 2. Max Parrot (Kanada) 86,00,
3. Mark McMorris (Kanada) 85,20
* síugrás, férfi normálsánc, olimpiai bajnok: Andreas Wellinger (Németország) 259,3 pont (104,5 méter/113,5 méter), 2. Johann Andre Forfang (Norvégia) 250,9 (106,0/109,5), 3. Robert Johansson (Norvégia) 249,7 (100,5/113,5)
* jégkorong, nők, 1. forduló: A csoport: Egyesült Államok – Finnország 3-1 (0-1, 2-0, 1-0); B csoport: Svájc – Koreai Köztársaság 8-0 (3-0, 3-0, 2-0), Svédország-Japán 2-1 (1-0, 0-1, 1-0)
* curling, vegyes páros, a selejtező végeredménye: 1. Kanada 6 győzelem/1 vereség, 2. Svájc 5/2, 3. OAR 4/3, 4. Kína 4/3 és
Norvégia 4/3, 6. Koreai Köztársaság 2/5, 7. Egyesült Államok 2/5, 8. Finnország 1/6
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A Háromszék Táncegyüttes
vendégjátékai

Szerencsekrajcár című gyermekelőadásával vendégszerepel február 14-én, szerdán és 15-én, csütörtökön délelőtt 10 és déli 12
órától a Háromszék Táncegyüttes a Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában. Az Ivácson László rendezésében készült
mesejátékot 16-án, pénteken délelőtt 11 órától Szászrégenben,
az Eugen Nicoară művelődési házban mutatják be. Jegyek a
Maros Művészegyüttes és az Eugen Nicoară művelődési ház
jegypénztáránál kaphatók. Csoportok jelentkezését a 0746-017850-es telefonszámon várják.
FONTOS TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625

• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

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

ADÁSVÉTEL

Fájó

február

szívvel

emlékezünk

12-én

SÁNDORRA

id.

OLÁH

halálának

3.

évfordulóján. Emléke legyen

áldott,

nyugalma

csendes!

emlegettek,

köztetek

Szerettei. (6739-I)

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744-

474-863. (6216)

ELADÓK 10-15 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a

0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.)

„Ha

leszek, szeressétek egymást,
ahogy
Fájó

én

szerettelek.”

szívvel

KAPUSI

emlékezünk

LAJOSRA,

a

vendéglátóipar volt főnökére

MINDENFÉLE

halálának

második

fordulóján.

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és

kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-

áldott,

Emléke

nyugalma

Szerettei. (6723)

év-

legyen

csendes!

595. (6629)

GYEREKFELÜGYELETRE

keresünk

hölgyet. Tel. 0742-669-084. (6687)

halálának
szeretett

vezet, sokszor odavisz minket
az emlékezet. Virágot viszünk

néma sírodra, de ezzel téged
vissza.

A

szíved pihen, a miénk vérzik,
te voltál a jóság, a szerető férj,

gondos édesapa, legdrágább
nagyapa.
Szívünk

mély

szeretteinkre:
DEMETER

Hosszú az út, amely sírodhoz

hozhatunk

szívvel

apánkra,

MEGEMLÉKEZÉS

nem

Fájó

fájdalmával

DEMETER
Székely

emlékezünk

az

drága

JÁNOSRA

60.

édes-

oláhdellői
(Ilka)

évfordulóján,

édesanyánkra,

ANNÁRA

halálának

szül.
33.

évfordulóján és felejthetetlen
testvérünkre,
TIBORRA

DEMETER

halálának

30.

évfordulóján. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes!
Szeretteik. (6741-I)

emlékezünk február 12-én a

Szomorú szívvel emlékeztünk

TÓTH ELEKRE halálának 3.

apára, nagyapára, KOLLÁR

karácsonyfalvi

születésű

évfordulóján. Szép emlékét
őrzi

felesége,

unokája,

lánya,

Henrietta

Szebasztián. (6671-I)

veje,
és

február 11-én a szeretett férjre,
ISTVÁNRA (Potyi) halálának 4.
évfordulóján.

Emlékét

szívünkben őrizzük. Szerettei.
(19781-I)

ELHALÁLOZÁS
Megállott egy jóságos szív, mely
értünk dobogott, megpihent egy
áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Szomorúan tudatjuk, hogy a székelykáli születésű
KOVÁCS KÁLMÁN
84 éves korában elhunyt. Utolsó
útjára február 12-én 12 órakor kísérjük a remeteszegi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes.
A gyászoló család. (1631-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DEMETER GYULA
a szeretett férj, édesapa, nagyapa és testvér, a marosvásárhelyi kábelgyár volt elektromérnöke, folyó hó 9-én életének
74. évében elhunyt. Drága szerettünktől 2018. február 13-án 10.30
órakor veszünk búcsút a római
katolikus temető alsó kápolnájából ökumenikus szertartás szerint,
majd
Csíkszépvízen
helyezzük örök nyugalomra.
Bánatos neje, Lenke és fiai,
Csaba és Gyula. (1630-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, testvér, dédnagymama, rokon, szomszéd, barát,
BENEDEK VILMA
életének 89. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk földi
maradványait 2018. február 13-án
12 órai kezdettel helyezzük örök
nyugalomra a marosszentgyörgyi katolikus temető cinterméből.
Búcsúzik tőle
a gyászoló család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindenkinek, aki
együttérzéssel,
segítséggel
mellettünk
volt
szerettünk,
KOVÁCS
ANDRÁS
elvesztésekor, és osztozott gyászunkban. Gyászoló szerettei.
(6690-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2018. február 9-én kelt

168-as számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról
2018. február 15-én 13.00 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215-ös számú törvény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése
és 106. cikkelyének (1) bekezdése értelmében
elrendeli:
a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2018. február 15-én
13.00 órára a közigazgatási palota nagytermébe, a következő
napirenddel:
1. Határozattervezet a 151C jelzésű Mezőzáh – Mezőceked – Kolozs megye határa
(0+000-12+500 km) közötti megyei útnak az egységes kataszteri és ingatlan-nyilvántartó rendszerbe való bejegyzése érdekében tervezett intézkedések jóváhagyásáról,
az út esetében nincsenek átfedések más ingatlanokkal
Kezdeményező: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról;
Kezdeményező: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. költségvetésében szereplő bevételek és kiadások jóváhagyásáról;
Kezdeményező: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz
tartozó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások egy főre eső
havi átlagköltségének meghatározására vonatkozóan a 2017-es évre;
Kezdeményező: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a 2018. évre az Alsóidecsi Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatások egy főre eső havi átlagköltségének a meghatározásáról, illetve azoknak
a jövedelemkategóriáknak a megjelöléséről, amelyek alapján kiszámolják, hogy
az öregotthon lakói mekkora havi hozzájárulást kell fizessenek;
Kezdeményező: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. igazgatótanácsi
tagjai számára meghatározott teljesítménymutatóknak a jóváhagyásáról;
Kezdeményező: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Maros megye általános költségvetéséből biztosított vissza
nem térítendő támogatások 2018. évre vonatkozó programjának jóváhagyásáról a
kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén;
Kezdeményező: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 62/2015. május 28-i határozata 2-es
mellékletének módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozik;
Kezdeményező: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szervezeti diagramjának,
tisztségjegyzékének, illetve szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyására
vonatkozóan;
Kezdeményező: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyásáról egyes
megyei érdekeltségű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában;
Kezdeményező: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által tervezett sugárterápiás
bunker, laboratórium és mellékhelyiségek építésére vonatkozó beruházás megvalósíthatósági tanulmányához benyújtott műszaki-gazdasági mutatók és műszaki dokumentáció jóváhagyásáról;
Kezdeményező: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet egyes menetrend szerinti, személyszállítást biztosító különjáratok útvonalengedélyének az odaítéléséről;
Kezdeményező: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács elnöke
13. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
ELNÖK
Péter Ferenc
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A Siletina Impex Kft.
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás
személyzetválogatást szervez a
következő állások betöltésére:

• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát)
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel rendelkezőnek
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély másolatával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal, esetleg
ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásárhely, Béga
utca 2. szám alatti titkárságán nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15
óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es telefonszámon. Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívjuk
meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára tegye a jelentkezőket.
A vezetőség

A Siletina Impex –
Helyi Közszállítási Rt. Társulás
alkalmaz OSZTÁLYVEZETŐT
a balesetmegelőző és munkavédelmi részlegre

Legfontosabb feladatok:
– az érvényben levő törvények alkalmazása
– a balesetveszély és szakmai megbetegedések felmérése
– a betanítás során elsajátított ismeretek felmérése vizsgák, tesztek
stb. alapján
– munkabalesetek kivizsgálása és nyilvántartása
– együttműködés az egészségügyi szervekkel a munkavédelem terén
– tevékenységi terv alapján, a balesetek, szakmai megbetegedések
elkerülése, megelőzése érdekében az összes munkahely ellenőrzése
– az alkalmazottak képzése, tájékoztatása a munkavédelem terén
Követelmények:
– legkevesebb két év szakmai tapasztalat
– felsőfokú műszaki végzettség, munka- és egészségvédelmi tanfolyam
– számítógép-kezelési ismeret (Excel, Word)
– jó szervezőkészség, dinamizmus, alkalmazkodóképesség
– kiváló kommunikációs készség
Amit ajánlunk:
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– dinamikus, sikerorientált munkaközeg.
A kérvények önéletrajzzal a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám
alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 10–14 óra között, vagy
a 0265-268-448-as faxszámra lehet elküldeni.
Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy felmérje a jelentkezőket.
A vezetőség

Törvényességét véleményezte
Paul Cosma
JEGYZŐ

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500 lej kézbe), MUNKÁSOKAT a pékségbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej kézbe). Jelentkezni
személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19819-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk
tagja lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük emailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (60893-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)
KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19827-I)

BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ NYÁRÁDTŐI TÁRSASÁG alkalmaz ASZTALOSOKAT minden részlegére. Ajánlunk vonzó fizetést, étkezési jegyeket és a szállítási költség egy részének elszámolását. Az önéletrajzokat az office@robex.ro e-mail-címre várjuk. További
információ a 0735-233-713-as telefonszámon, 8-15 óra között. (60934)

ŞTEFANIA jós és javasasszony Marosvásárhelyen
tartózkodik azok kérésére, akiknek segítségre van
szükségük. Paranormális képességével bármilyen súlyos
problémát megold, segít alkoholizmus, stressz, impotencia,
depresszió, csontfájdalom stb. esetén, vizsgák alkalmával,
leveszi az átkot, rontást, feloldja a szerelmi kötést, ahol erre
van szükség, összehozza a szétváltakat, segít a magán- és
üzleti életben, családi veszekedéseknél. Szerencsét,
szerelmet, termékenységet hozó talizmánokat készít. Az
eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: 6695)
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