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Megemlékezés és menetelés

Megünnepelték
a vallásszabadság
jubileumát

Tényleges szabadságot és egyenlőséget Székelyföld minden lakosának!

A Magyar Unitárius Egyház kezdeményezésére februárban az Országgyűlés egyhangúlag elfogadott
törvényben emlékezett meg jogelődje,
az 1568-as tordai országgyűlésnek a
gyülekezetek szabad lelkészválasztását kimondó európai jelentőségű döntéséről.

____________3.
Folytatódik
az óvodafejlesztési
program
Március 9-én Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Szatmárnémetiben folytatódott a Magyarország
kormányának támogatásával megvalósuló Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második szakasza.

____________4.
Sikeres
kertészvásár
Nyárádszeredában

Szombaton tizenhatodik alkalommal
került sor a Nyárádszeredai Kertésznapra a Bocskai István Alapítvány, az
Erdélyi Múzeum-Egyesület Agrártudományi Szakosztálya és a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi karának kertészmérnöki tanszéke szervezésében.

„Követeljük, hogy a közigazgatási átszervezés során Székelyföld alkosson önálló, autonóm jogkörökkel rendelkező
közigazgatási és fejlesztési régiót a Székely Nemzeti Tanács
által kidolgozott és a parlament elé terjesztett jogszabálytervezet alapján! Tiltakozunk az ellen, hogy a jogállam intézményeit az itt élő román állampolgárságú magyarok
elnyomására, megfélemlítésére és üldözésére használják!
Teljes és tényleges szabadságot és egyenlőséget akarunk
Székelyföld minden lakosának!” – áll a prefektúrához szombaton este benyújtott petícióban.

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

Rendkívüli hatósági felügyelet mellett zajlottak le szombaton délután a székely szabadság napi rendezvények. A Székely vértanúk emlékművénél összegyűlt tömeg az 1854. március 10-én ezen a helyen
kivégzett bágyi Török János, martonosi Gálffy Mihály és nagyváradi
Horváth Károly, valamint a császári önkény sepsiszentgyörgyi áldozatai, Bartalis Ferenc és Váradi József emléke előtt tisztelegett, akik az
1848–49-es forradalom és szabadságharc iránti hűségükért szenvedtek
vértanúhalált.
A rendezvényre Ötvös József református lelkész mondott áldást.
(Folytatás a 6. oldalon)

TAVASZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

március 14., szerda –
március 18., vasárnap
között
nagy választékban,
minden színben
futóés perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári
gyár
és a Basarabia Grup
termékei –
a Bartók Béla utca 1–3. szám alatti

SAMIRA üzletben.

Minden órában tombola
és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

____________5.
Rajtolt a megyei
labdarúgás
tavaszi idénye

A Románia-kupa megyei szakaszának
2. köre mérkőzéseivel kezdődött meg
a megyei labdarúgóidény. A találkozókat egy hete kellett volna megrendezni, ám a nagy hideg és havazás
miatt az idény kezdetét egy héttel kitolták.

____________7.

Amputált fák
városa

Bodolai Gyöngyi

Múlt pénteken arra jártamban megálltam, és elkeseredetten néztem, ahogy tovább csonkolják a „bulevárd” ostorfáit,
amelyek Marosvásárhely hajdani pezsgő,
virágzó korszakára emlékeztetnek. A felszámolására tett kísérletek helyett a szakemberek szerint a helyet védett övezetté
kellene nyilvánítani, hiszen a város legrégibb, egybefüggő, öreg fasora külföldi vélemény
szerint
is
Európa
legromantikusabb sétánya. Az ostorfák különös formájú kúszó ágai az esti megvilágításban
érvényesülnek
igazán,
meghatározva a bulevárd egyedi hangulatát. Tudom, öregek már, s van, amelyiknek
a belseje a mostoha idők viszontagságai
közepette korhadni kezdett, és esetleg veszélyezteti az alatta parkoló autók épségét,
de manapság nem a találgatások idejét
éljük, ugyanis lehetőség van a pontos diagnózisra. Ami a járműveket illeti,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 42 perckor,
lenyugszik
18 óra 23 perckor.
Az év 71. napja,
hátravan 294 nap.

Ma GERGELY, holnap
KRISZTIÁN és AJTONY
napja.
IDŐJÁRÁS

Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 180C
min. 70C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

37, 8, 41, 22, 38 + 3
16, 36, 4, 20, 34, 21
27, 43, 48, 29, 35, 1

NOROC PLUS: 8 8 4 6 6 1

SUPER NOROC: 9 0 9 4 3 0
NOROC: 5 9 0 9 5 1 3

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.

Szombaton elhelyezik az alapkövet

Szombaton kerül sor a Backamadarason építendő református
óvoda és bölcsőde alapkövének
letételére.

Gligor Róbert László

Az ünnepség 11 órakor kezdődik
ünnepi istentisztelettel, amelynek
során ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke végzi az
ünnepi szószéki szolgálatot a helyi
templomban, ezután nt. Biró István, a
Küküllői Református Egyházmegye
esperese és dr. Grezsa István nemzetpolitikáért felelős magyar kormánybiztos köszönti a backamadarasiakat
és vendégeiket, ezt követően a gyülekezet Harmónia kórusa végez szolgálatot, szaval Koncz Karola, majd
Koncz László Ferenc lelkész is köszöntőt mond. A nemzeti ima és székely himnusz eléneklése után az

ünneplők a szomszédos udvarra vonulnak, ahol Szőcs Antal polgármester, gyülekezeti főgondnok köszöntője
után sor kerül az építendő óvoda és
bölcsőde alapkövének letételére. Az
eseményen a Maros megyei politikum
is képviselteti magát, beszédet mond
Péter Ferenc megyei tanácselnök is.
Az ünnepség a helyi Bukur Kristóf
óvodás szavalatával és a gyülekezeti
kórus szolgálatával zárul.
Backamadarason is a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja révén épül meg a
leendő tanintézet az Erdélyi Református Egyházkerület és a magyar
kormány együttműködési programja
keretében, az egyházmegyében
pedig a második ilyen ingatlan építése kezdődhet el az erdőszentgyörgyi után.
A minőségi oktatást nemcsak a
szórványvidékeken, hanem a tömb-

magyarságban is szem előtt kell tartani. Van egy jól kiépített magyar
egyetemi hálózat, de az alap az
óvoda, és a vidék felzárkóztatása is
fontos. Ezáltal próbálják a fiatal családokat is segíteni, hogy merjenek itthon maradni, itthon tervezni jövőt.
Nemcsak Backamadarasról, hanem a
községről, az egész Kárpát-medencéről szól ez a „történet”, azokról, akik
minőségi oktatást szeretnének gyerekeiknek – részletezte a programkeretet lapunknak Koncz László Ferenc
lelkész. Ez Madaras számára olyan
lehetőség, amelyet külön-külön sem
az egyház, sem az iskola vagy az önkormányzat nem tudott volna vállalni.
A
kivitelező
céget
kiválasztották, a munkálatnak nincsenek ügyintézési akadályai, minden
szükséges engedélyt beszereztek és
az előkészületeit már meg is tették –
tudtuk meg a tiszteletestől.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Szülők iskolája

Március 13-án, kedden 18 órai kezdettel a Philothea Klubban (Kossuth utca 2. szám) a Szülők iskolájába várják a
szülőket, pedagógusokat és az érdeklődőket. Meghívott
dr. Kádár Annamária egyetemi adjunktus, pszichológus,
aki a mesék és a játék szerepéről beszél a gyermek érzelmi intelligenciájának fejlesztésében, és válaszol a közönség feltett kérdéseire.

Autóbusszal a békemenetre

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete autóbuszt indít Budapestre a március 15-i békemenetre. Indulás Marosvásárhelyről, a Bolyai téri parkolóból
(Teleki Téka) március 14-én este 9 órakor. Visszaindulás
közvetlenül a rendezvény után. A szállítási díj menet-jövet
50 lej. Jelentkezni a helyek függvényében személyesen
lehet a marosvásárhelyi Demokráciaközpontban, a Mihai
Viteazu (Klastrom) utca 10. szám alatt.

Nagyböjti lelki gyakorlat

Nagyböjti háromnapos lelkigyakorlatot, triduumot hirdet a
marosvásárhelyi Szent Család templom (Földműves utca
26.) március 15–17. között. A szentmisét bemutatja és a
lelkigyakorlatos elmélkedéseket tartja ft. Balázs Imre nyugalmazott plébános. A szentmisék mindhárom nap este 6kor kezdődnek, előtte fél órával lehetőség kínálkozik a
kiengesztelődés szentségében is találkozni az irgalmas Istennel, szent gyónás vagy lelki beszélgetés formájában
egyaránt.

A Haller József-emlékkiállítás
az ETV-ben

Az Erdélyi Magyar Televízió március 11-én, vasárnap este
vetítette a Haller József neves marosvásárhelyi képzőművész munkássága előtt tisztelgő emlékkiállítás megnyitójáról készült összeállítását. A Kós Károly Akadémia
Alapítvány és a Romániai Képzőművészek Szövetségének Maros Megyei Fiókja által szervezett marosvásárhelyi
eseményen köszöntőt mondott Bandi Kati textil-, iparművész és Nagy Miklós Kund művészeti író, a tárlatot Markó
Béla költő nyitotta meg. Az eseményen verset mondott
Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművésze, hegedűn játszott Székely Levente és Fülöp Orsolya, zongorán kísért Móriczi Miklós. A kiállítás rendezője
Szepessy László. A műsort szerdán 21.30-tól megismétli
a televízió.

Súlyos közúti balesetek

Március 8-án reggel Marosvécs közelében egy 20 éves
lány elvesztette uralmát gépkocsija fölött, lesodródott az
úttestről, és egy hídfőnek csapódott. A balesetben súlyosan megsérült. Maroscsapónál szintén március 8-án este
három gépjármű ütközött. Egy 33 férfi elvesztette uralmát
az általa vezetett teherjármű fölött és egy másik hasonló
típusú járműre borult, amelyet egy 24 éves fiatal vezetett,
majd ezt követően ütközött egy gépkocsival, azután pedig
egy kerítésnek csapódott. A balesetben a 24 éves gépkocsivezető sérült meg.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A helyszínt már előkészítették, kezdődhet a munka

RENDEZVÉNYEK

Imádság háború után –
ünnepi előadás

Március 15-e tiszteletére Imádság háború után című
előadására várja közönségét a Maros Művészegyüttes.
Az ünnepi előadást március 13-án, kedden este 7 órától
lehet megtekinteni a művészegyüttes kövesdombi székhelyén. Koreográfus: Varga János. Jegyek elővételben
kaphatók a Maros Művészegyüttes jegyirodájában hétköznaponként 13–14 és 17–18 óra között, jegyfoglalás
a 0746-540-292-es telefonszámon.

A II. bécsi döntés
és a „kis magyar világ”

Folytatódik a Kós Károly Akadémia nagy sikerű történelmi előadás-sorozata. A következő előadásra március
13-án, kedden 17 órakor kerül sor a marosvásárhelyi
Bernády Házban. Sárándi Tamás muzeológus, a Maros
Megyei Múzeum munkatársa A II. bécsi döntés és a „kis
magyar világ” címmel tart előadást.

Nyárádszeredában az Ariel

Március 16-án, pénteken 10.30 és 12 órától Nyárádszeredában vendégszerepel az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház. A gyermekek a Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz
című előadást tekinthetik meg.

Fotó: Gligor Róbert László

Bemutatják
a Forrásközpont kiadványait

Szováta város önkormányzata és a Bernády Közművelődési Egylet szervezésében a Hargita megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kiadványainak bemutatójára
kerül sor március 16-án, pénteken 18 órakor a szovátai
városháza dísztermében. Házigazda Mester Zoltán, a
Bernády Közművelődési Egylet elnöke.

Laczkó Nagy Aranka
festménykiállítása

Március 17-én 11 órakor a Képzőművészek Maros Megyei Egyesületének szervezésében az Unirea–Egyesülés képtárban (Köztársaság tér 9. szám) megnyílik
Laczkó Nagy Aranka festészeti kiállítása.

Húsvéti zenefesztivál

Jézus él! – ezt ünnepli húsvétkor az egész keresztyén
világ, és ennek jegyében szervezi meg a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye immár második húsvéti zenefesztiválját április 7-én, szombaton 16 órától
a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. A fesztiválon a kolozsvári református egyetemi lelkészség
zenekara, a FIKE Band szolgál. Sokoldalú, igényes zenéjük méltó keretet adhat a kiterjesztett húsvéti ünneplésnek. A rendezvényre a belépés ingyenes. Helyjegyek
előzetesen az egyházmegye lelkészi hivatalaiban és
esperesi hivatalában (Marosvásárhely, Bernády tér 3.),
illetve a fennmaradt helyek függvényében a helyszínen
igényelhetők.
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Konferencia és gála

Ország – világ

Megünnepelték a vallásszabadság jubileumát

Mint arról már olvashattak lapunkban, a Magyar Unitárius
Egyház kezdeményezésére februárban az Országgyűlés egyhangúlag elfogadott törvényben emlékezett meg jogelődje, az
1568-as tordai országgyűlésnek a gyülekezetek szabad lelkészválasztását kimondó európai jelentőségű döntéséről.
Ebben január 13-át a vallásszabadság napjának nyilvánította
a törvényhozás. Az egyetlen magyar alapítású keresztény felekezet pedig az idénre meghirdetett vallásszabadság éve keretében gazdag rendezvénysorozattal állít emléket e 450 éves
döntésnek.
Az említett törvényt elfogadó országgyűlési ülésen is küldöttséggel képviseltette magát az egyház, a márciustól érvénybe lépett említett jogszabály elfogadásának
megünneplésére pedig pénteken ünnepi konferenciát szerveztek az Országházban, a napot pedig ünnepi gálaműsor zárta a

Pesti Vigadóban. E rendezvényeken – nem kis szervezőmunka
jóvoltából, és a magyar kormány, illetve országgyűlési hivatal
támogatásával – a felekezet gyakorlatilag minden erdélyi és
anyaországi gyülekezete képviseltette magát.
Az Országház felsőházi gyűléstermében megtartott konferencián az unitárius résztvevők mellett politikai-közéleti meghívottakkal kiegészült közel félezres hallgatóságnak egyetemi
oktató előadók tolmácsolták a közel fél évezreddel korábbi
tordai döntés történeti, kulturális jelentőségét, majd a meghívottak az Országházat is megtekinthették a közös csoportkép
elkészítése előtt. A továbbiakban a budapesti hittestvérek közelben található lelki hajlékát is felkereshették a résztvevők,
majd a Pesti Vigadóban lélekmelengető gálával zárult az ünnepnap, melyről részletes beszámolót lapunk szerdai számában olvashatnak. (benedek)
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Kilencvenhez közelít az influenza
áldozatainak száma

87-re nőtt az influenza halálos áldozatainak száma –
közölték csütörtökön a hatóságok. Súlyos légúti megbetegedés miatt több mint 141 ezer ember fordult orvoshoz, ami 67 százalékkal haladja meg a tavalyi
megbetegedések számát és 4,5 százalékos növekedést jelent a múlt héthez képest. Az influenzával diagnosztizált személyek száma elérte az 1529-et, ami
csökkenést jelent az előző heti 1727 esethez képest,
de jelentős növekedést jelent a tavalyi azonos időszakban jegyzett 78-hoz mérten. Az influenza 87. halálos áldozata egy 87 éves Kolozs megyei asszony
volt, aki más betegségekben is szenvedett és nem
volt beoltva. A tisztiorvosi szolgálat közlése szerint
eddig több mint 988 800 embert oltottak be influenza
ellen. (MTI)

Felújítás miatt bezár a kolozsvári
Szent Mihály-plébániatemplom

Felújítás miatt több mint három évre bezár a Kolozsvár főterén álló Szent Mihály-plébániatemplom – írta
szerdán a Maszol.ro portál. A római katolikus egyház
az Európai Uniótól nyert 18 millió lej támogatást a 22
millió lejes összköltségű műemlék-felújításra. A támogatási szerződést még Kovács Sándor főesperes írta
alá 2017 októberében, két hónappal a halála előtt.
Veres Stelian plébániai kormányzó tájékoztatása szerint márciusban adják le a felújítás műszaki tervét, és
ennek a jóváhagyása után következhet a kivitelező
kiválasztása. Valószínűsítette, hogy húsvét és pünkösd között elkezdődhetnek a munkálatok. A tervek
szerint a felújított templomot 2021 késő őszén nyitják
meg újra a látogatók előtt. Azt tervezik azonban, hogy
addig havonta biztosítanak munkalátogatási lehetőséget az érdeklődőknek. (MTI)

Az oroszok 69 százaléka
Putyinra szavazna

Ügyvezető pártelnökké választották a kormányfőt

Fotó: MTI

Rendkívüli kongresszuson választotta a kormányzó programot és az igazságügyi reformot pártelnökként vigye
Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvezető elnökévé végig. Másfelől Dragneának sikerült a pártvezetés második
vonalába is leghűségesebb embereit juttatnia, a küldöttek
szombaton Viorica Dăncilă miniszterelnököt.

A párt nőszervezetét vezető, a belpolitikában korábban ismeretlennek számító volt EP-képviselő Liviu Dragnea pártelnök javaslatára kapott kormányalakítási megbízatást, és a
PSD második legfontosabb, ügyvezető elnöki tisztségének
megszerzésében is Dragnea nyílt támogatását élvezte.
A kongresszuson új alelnököket és programdokumentumokat is megszavaztak a küldöttek. A pártelnököt nem érintette
a tisztújítás: őt a PSD-tagság közvetlen szavazáson választotta
meg, és az alapszabály szerint csak közvetlen szavazással
válthatnák le.
A sajtó azt feltételezte, hogy – a korrupciós bűnvádi eljárásai miatt támadások kereszttüzében álló – Dragnea azért
hívta váratlanul össze a PSD kongresszusát, hogy saját személyéről is bizalmi szavazást kérjen, de egy formális voksolást a pártszabály nem tett lehetővé. A rendezvény azonban
így is alkalmasnak bizonyult a pártvezető támogatottságának
demonstrálására.
Dragnea egyrészt terjedelmes beszéde végén közfelkiáltással kapott támogatást ahhoz, hogy az általa javasolt gazdasági

pedig az általa támogatott programdokumentumokat is megszavazták.
A PSD kongresszusa határozatban rögzítette, hogy nemzeti
megállapodást kezdeményez az ország 2040-ig tartó fejlesztési stratégájáról, a kultúráról, nemi egyenlőségről, az euró
2024-ig történő bevezetéséről és a jövő évi uniós elnöksége
legfontosabb célkitűzéseiről.
Dragnea javaslatára a párt élén az ország mind a nyolc fejlesztési régióját ezentúl két-két alelnök – egy férfi és egy nő
– képviseli. Az 50%-os női kvóta miatt a párt több ismert politikusának is félre kellett állnia, ami az érintettek és híveik
elégedetlenségét váltotta ki.
Az ügyvezető elnöki tisztségnél Dăncilănak, aki csaknem
2900 voksot kapott, két ellenfele is volt. Ecaterina Andronescu volt oktatási és Nicolae Bănicioiu volt egészségügyi
miniszterre is leadtak mintegy 540, illetve 300 szavazatot,
annak ellenére, hogy bejelentették visszalépésüket, miután a
szervezők nem tették lehetővé, hogy még a voksolás kezdete
előtt felszólaljanak. (MTI)

A gázhálózatot üzemeltető állami vállalat, a Transgaz közleményben cáfolta csütörtökön azokat az ellenzéki vádakat, miszerint a bolgár–román–
magyar–osztrák (BRUA) gázfolyosó fejlesztése Magyarország érdekeit szolgálná.

sodik, 2022-re elkészülő fázisában építenék tovább Temesrékástól az ötven kilométernyire lévő Arad megyei újpanádi
gázelosztó pontig, ahonnan a magyar és román gázhálózatot
összekötő vezeték indul Csanádpalotára. Ekkora tervezik azt
is, hogy a jelenleg évi 1,75 milliárd köbméter kapacitású magyar-román gázvezeték kapacitását kibővítik évi 4,4 milliárd
köbméterre.
Románia és Magyarország földgázszállító rendszerét még
2010-ben kötötték össze egy határkeresztező vezetékkel. A jelenleg létező berendezések azonban gyakorlatilag csak a Magyarországról Románia felé történő gázszállítást teszik
lehetővé, a BRUA-projekt részeként viszont Románia kötelezettséget vállalt arra, hogy megteremti a Magyarországra
(és Bulgáriába) irányuló gázexport műszaki feltételeit is.
Romániában Szijjártó Péter február eleji bukaresti látogatása óta az ellenzéki médiumok és a jobbközép ellenzéki pártok magyarellenes előítéletekre alapozva támadják a
szociálliberális kormánykoalíciót, mivel a magyar külgazdasági és külügyminiszter bejelentéséből szereztek tudomást
arról, hogy magyar cégek nyerték meg a román-magyar gázvezeték kapacitáslekötési eljárását, és így – értelmezésük szerint – Magyarországra fog kerülni a kitermelésre váró
fekete-tengeri gáz jelentős része. (MTI)

A Transgaz cáfolja, hogy Magyarország érdekeit szolgálná

A Transgaz leszögezi: a BRUA-folyosó megvalósítása
román nemzeti érdek, amely megkerülhetetlen szereplővé
teszi Romániát az Európai Unió gázpiacán, a projektet az egymást váltó román kormányok mindegyike felvállalta és az Európai Unió is határozottan támogatja.
A gázszállítási rendszerüzemeltető rámutat: a sajtóban
megkérdőjelezett kapacitáslekötési eljárás elengedhetetlen
feltétele volt a projekt folytatásának, mert a Transgaz csak a
vezeték kihasználtságát garantáló lekötésekre alapozva kezdheti meg a BRUA-projekt második szakaszának megvalósítását. A vállalat számos technikai részletet tartalmazó
közleményében felidézik: a 2020-ig lezáruló első szakaszban
Románia vállalta, hogy megteremti évi 1,75 milliárd köbméternyi gáz Magyarországra, illetve 1,5 milliárd köbméternyi
gáz Bulgáriába szállításának műszaki feltételeit, és saját területén egy új, 478 kilométer hosszú vezetéket épít a dél-romániai Podisortól a bánsági Temesrékásig.
A BRUA-folyosó új romániai vezetékét csak a projekt má-

Az oroszok 69 százaléka szavazna Vlagyimir Putyinra az egy hét múlva megtartandó elnökválasztáson – közölte vasárnap a VCIOM orosz állami
közvélemény-kutató intézet. A válaszadók közül 74
százalék mondta azt, hogy biztosan, 9 százalék
pedig azt, hogy feltehetően elmegy majd szavazni. A
felmérés alapján a szakértők arra a következtésre jutottak, hogy 63 és 67 százalék közötti részvétel várható, és hogy Putyin a voksok 69-73 százalékára
számíthat a március 18-án megtartandó elnökválasztáson. Ha ez valóban így lesz, akkor közel kerül majd
a megvalósuláshoz a Kreml által sajtóértesülések
szerint kitűzött cél, vagyis a hivatalban lévő államfő
70 százalék részvétel melletti 70 százalékos támogatottsága. Ez a várakozások szerint bírálói szemében is megerősítené a jelenlegi politikai kurzus
legitimitását. (MTI)

Amputált fák városa

(Folytatás az 1. oldalról)
zseniális módon a fák alatt jelölték ki a parkolóhelyeket,
ahelyett hogy a várfal melletti tágas szabad teret adták
volna használatba erre a célra, ahonnan a játszótér
megszüntetésével a gyermekhangot már régen kiűzték.
Kíváncsian várjuk, hogy az ígéretek szerint mikor hozzák vissza.
Tudom, hogy a fákat metszeni kell, de korántsem
olyan barbár módon, ahogy szép magasra nőtt, bokros
fáinkkal teszik a kora tavasszal működésbe lendülő fanyűvők. Azt is tudom, hogy sokszor a lakosok kérésére
döntenek a fák koronájának, no, nem alakító, sokkal inkább csonkoló metszéséről, mert nem engedik át a napfényt, esetleg madarak seregének a pihenőhelyeként a
károgás zavarja az ottlakókat. Ahol erről szó sincs, mint
például a Petru Maior egyetem előtt vagy a Klastrom
utca kiszélesedő szakaszán, a drasztikus kivágásuk helyett a késleltetett elpusztításukról döntöttek. Úgy megcsonkították őket, a fő ágaikat levágva, hogy két-három
éven belül maguktól száradnak ki. Addig is amputált koronáikkal vaskos felkiáltójelként üzenik, hogy ebben a
városban, amelynek Erdély-szerte talán a legszennyezettebb a levegője, hogyan becsülik (le) a természet bőkezű adományát. Mintha azt a kis oxigént is sajnálnák
tőlünk, amit sudár fáink még adni tudtak volna. Nézem
a megcsupaszított Bolyai teret, a Kornisa sétány durván
visszametszett fáit, amelyek csonkán-bonkán még inkább vonzzák a károgó madárseregeket, s meleg nyári
napokra gondolok, amikor jólesne akár tenyérnyi árnyék is. Mire ezek a sorok már felkerültek a számítógép
képernyőjére, olvasom a közleményt, miszerint a város
alpolgármestere a lakossági riasztás nyomán kiszállt a
„bulevárdra”, ahol megállapította, hogy minden a legnagyobb rendben…

4 NÉPÚJSÁG

_____________________________________________________AKTUÁLIS _______________________________________________ 2018. március 12., hétfő

Bonyodalmak az utcanévtáblák körül

Vitatott „átkeresztelés”

Csütörtökön az RMDSZ megyei
elnökével tartott közös sajtótájékoztatón a kétnyelvű utcanévtáblákról és arról a harcról
is beszélt Vass Levente városi
RMDSZ-elnök, amelyet, mint
mondta, 2001 óta vív a marosvásárhelyi RMDSZ a megyei és
az országos szervezettel közösen Marosvásárhelyen és máshol is.

Mózes Edith

Elmondta, hogy 2001-ben elfogadta a marosvásárhelyi önkormányzati tanács az RMDSZ azon
határozatát, hogy kétnyelvűsíteni kellene a marosvásárhelyi utcaneveket.
„2017-ben pedig, miután 16 éven át
próbáltuk ezt megoldani, mind helyi,
mind szövetségi szintről, a kétnyelvű
feliratok ügye még mindig aktuális.
Ugyanis a 215-ös helyi közigazgatási
törvény nem szól az utcanevek elnevezéséről, csak a helységnévtáblákról
és az intézménynevekről, az erre vonatkozó európai nyelvi chartákat
pedig Románia nem tekintette olyan
előírásnak, ami felülírná a helyi törvényi rendelkezést, ahogy az európai
jogrend előírja.
2017-ben ezért úgy döntött az
RMDSZ, hogy innovatív módon „átkeresztel” 353 utcanevet, és azt úgy
kereszteli el, hogy a névben, amely
az utcalajstromban is megjelenik,
mind a román, mind pedig (kötőjellel
elválasztva) nem a fordítás, hanem a
magyar név is megjelenjen.
Készítettünk egy térképet, kiszíneztük az utcákat, zölddel a magyar
személyiségekről elnevezett utcaneveket, pirossal a román személyiségekről elnevezett utcaneveket és
narancssárgával azokat az utcaneveket, 353-at, amelyeket ilyen módon

szerettünk volna újra elnevezni. 71
román személyiségről elnevezett utca
van (15,3%-a a város utcaneveinek),
35 magyar személyiségről elnevezett
van (7,65%-át jelenti a város utcaneveinek), négy más (0,86%) nemzetiségű névre gondoltunk, és 353 olyan
utcanév van, amit át kellene nevezni”
– magyarázta Vass Levente.
Az önkormányzati döntést a
jegyző nem ellenjegyezte, azonban
még mielőtt tanácsi határozatra került
volna, a polgármesteri hivatal átküldte a prefektus mellett működő utcanévtábla-bizottsághoz,
amely
láttamozta a kezdeményezést. A határozattervezetet időközben a tanács
elfogadta.
A prefektus az önkormányzati
döntést követően felszólította a testületet, hogy vonja vissza a határozatot,
és miután ez nem történt meg, megtámadta a közigazgatási bíróságon.
Érvek, ellenérvek
Vass Levente elmondta, hogy a
prefektus 6 pontban emelt kifogást a
tervezet ellen. Ezekre pontról pontra
válaszolt.
1. A határozat címe: utcanévcsere
– holott az csak fordítás.
Vass L.: Nem fordításról beszélünk, hanem 353 utcának az elneveA
63/2002-es
zéséről.
kormányhatározat nagyon világosan
és egyértelműen azt mondja, hogy az
önkormányzatoknak joguk van átnevezni és nevet adni az utcáknak, és
mi kizárólag erre a határozatra hivatkozunk akkor, amikor a határozattervezetet benyújtottuk.
2. A megyei utcanévadó bizottságnak láttamoznia kellett volna.
Vass L.: Sajnálattal közöljük, hogy
a prefektus mellett működő névadó
bizottság láttamozta és visszaküldte,
mielőtt önkormányzati tanácsi döntésre került volna.

3. Nincs törvényes keret, ami kötelezné erre az önkormányzatot.
Vass L.: De igen, van törvényes
keret, a 63/2002-es, és pont ez az innováció ebben a kezdeményezésben,
hogy mi az utcaneveket teljesen átnevezzük. És annak lesz egy magyar és
egy román utcanév-komponense is,
ami bekerül a személyazonossági
igazolványokba. A személyazonossági igazolványok cseréjét pedig az
önkormányzat fedezheti. Ez benne is
van a határozattervezetünkben, hogy
ezt a 7-8 lejnek megfelelő összeget az
önkormányzat fogja vállalni a per
megnyerése után.
4. A Művelődési Minisztérium
jóvá kell hagyja, ha a műemlék
épületekre táblát akarunk kihelyezni, és nincs még jóváhagyás.
Vass L.: Nem tájékoztató tábláról
van szó, nem egy épületre vonatkozik, hanem egyszerű utcanévtábla,
amelyben innovatív módon mind a
magyar név, mind a román név jelzi
az utcának a nevét.
5. A személyi igazolványba nem
fér be az elnevezés.
Vass L.: Ezt az érvet tartjuk a legnevetségesebbnek, úgy gondoljuk,
hogy ez 2018-ban nem lehet érv,
hogy nem fér rá a személyazonossági
igazolványra egy név, akkor, amikor
például a Barbu Ştefănescu Delavrancea 26 betűs név, és ha a Tineretului – Ifjúsági utcát nézzük, sokkal
rövidebb.
6. A hatodik ugyanaz, mint az
első, nem átnevezés, csupán fordítás.
Vass Levente kijelentette: A prefektus elviekben a per elindításánál
megismételte ugyanazokat az érveket, amivel az önkormányzatot értesítette és felszólította, hogy vonja
vissza a döntését. Semmilyen plusz
támadási pont nem került bele.

Óvodapedagógusok szakmai továbbképzése
Március 9-én Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és
Szatmárnémetiben folytatódott a Magyarország kormányának
támogatásával
megvalósuló Kárpát-medencei óvodafejlesztési program
második szakasza. A cél az
óvodapedagógusok továbbképzése, aminek első helyszíne a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum. A három hétvégére
tervezett szakmai fejlesztésen négy csoportba sűrítve
száz óvónő vesz rész.

Magyarország
kormányának
partnere a program lebonyolításában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Az RMPSZ
nevében a továbbképzés megnyitóján Fehér Ildikó, a vendéglátó iskola nevében Hajdú Zoltán
igazgatóhelyettes köszöntötte az iskola dísztermében összgyűlt óvónőket.
– Köszönet a kollégáknak, hogy
ilyen szép számban jelentkeztek, hiszen már az első nap 75-en iratkoztak fel a képzésre – szólt a
jelenlevőkhöz az RMPSZ megyei
szervezete nevében Horváth Gabriella elnök. Haller Katalin óvodapedagógusokért felelős tanfelügyelő
szerint nagy örömöt jelent, hogy új
óvodák építése, régiek felújítása,
játszóterek kialakítása mellett az
óvónők képzését is lehetővé tették.

Sikeresen pályázó
önkormányzatok

Péter Ferenc, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke,
a megyei tanács elnöke
csütörtöki sajtótájékoztatóján az Országos Helyi
Fejlesztési
Programról
(PNDL) is beszélt, amelyre
Maros megye is pályázott,
és 237 és fél millió lejt
nyert meg.
Elmondta, hogy a 164 Maros
megyéből leadott projektből 122
pályázatot már elemeztek, 100
esetben már aláírták a finanszírozási szerződést is, 33 projekt
esetében újabb kiegészítéseket
kérnek, kilenc projekt pedig jelenleg van elbírálás alatt.
Fontosnak nevezte, hogy az
RMDSZ által vezetett települések közül 33-ban pályáztak sikeresen, a nem RMDSZ-es, de
magyar polgármesterek által vezetett önkormányzatok közül
40-ből 37 nyert pályázatot.
„Megvannak a szerződések, indulhat a versenyeztetési folyamat, majd megkezdhetik a
munkát is. A projektek összértéke az RMDSZ által vezetett
településeken 301 millió lej,
amihez hozzájön a 61 millió lej,
amelyet a megyei önkormányzat pályázott utak felújítására” –
mondta a megyei tanács elnöke.
Kiemelte, hogy az Országos
Helyi Fejlesztés Program prioritásként kezelte az óvodákat és
az iskolákat. Összesen 27 projekt szól óvodák, iskolák felújításáról
vagy
építéséről,
ugyanakkor 12 projekt utak felújításáról, korszerűsítéséről. A
12 projekt összesen 19 településen 46 kilométer útszakasz korszerűsítését
jelenti,
de

Folytatódik az óvodafejlesztési program

Majd ismertette a Differenciált óvodai nevelés a szociális környezet
függvényében összefoglaló címet
viselő képzés tartalmát. A Kommunikációs kompetenciák fejlesztése

kétnyelvű környezetben témáról
szól a Bartha Krisztina vezetésével
zajló képzés. A családokkal való
kommunikáció témakörét Kocsis
Líviával, a marosvásárhelyi Fecske

óvoda óvónőjével járják körül a
résztvevők. A hátrányos szociális
helyzetű gyermekek óvodai nevelésének témájában Majla Géza Hargita megyei „óvó bácsi” vezetésével

ugyanakkor 30 kilométer községek közötti utat is, tehát összesen 76 kilométeres úthálózatról
van szó – tette hozzá.
A továbbiakban arról beszélt,
hogy hét vízhálózatos projektet
is nyertek: 57 kilométer vízhálózatról, 11 szennyvízhálózatról
szóló projekt van 30 településen, ami összesen 174,9 kilométer szennyvízhálózatról szóló
projekt. Szintén fontosnak tartotta elmondani, hogy megnyertek hat orvosi rendelő építésére
és felújítására szóló projektet és
egy közvilágításról szóló projektet is.
A megyei önkormányzat projektjeit sorolva mondta el, hogy
a Bonyha – Kund – Szeben
megye határa, Beresztelke – Vajdaszentivány – Sárpatak útszakasz, a Marosludas – Nagysármás
– Beszterce-Naszód megye határát, és a Szederjes – Erked –
Hargita megye határát összekötő
útszakaszokról van szó.
A megyei elnök komoly előrelépéseknek nevezte ezeket, mint
mondta, elméletileg március 15ig alá kellett volna írni a szerződéseket, ám valószínű, hogy a
sok egyeztetést meg kiegészítést
kérő bizottság nem tudott gyorsabban haladni, de március folyamán ezeket a szerződések
megkötik, és indulhat a munka.
„Úgy gondolom, hogy Maros
megye és a magyar települések
számára is nagyon fontos ez a
projekt. Elég nagy összegről és
mind olyan munkálatokról van
szó, ami a közösség hasznára
van” – mondta végül Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke.
(mózes)

mélyülhetnek el, a sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai neveléséről Péter Edit tartja a továbbképzőt,
a pedagógus szakmai személyiségfejlődéséről Nagy Enikő (Kriszta
nővér) vezeti a tevékenységet – számolt be Haller Katalin a csoportok
első napi programjáról. A 44 órás
képzésért az óvónők 11 kreditpontot kapnak. Júniusban a szovátai Teleki Oktatási Központban szervezik
meg a továbbképzőt azok számára,
akik az első csoportokba nem fértek
be.
A négy erdélyi városban február
5-én indult szakmai fejlesztés első
szakaszának résztvevői érdekesnek,
tanulságosnak nevezték a képzést.
Pénteken délután bepillantottunk a
Kocsis Lívia vezette foglalkozásra,
amelyen már ez első percben zenével, mozgással, jókedvvel sikerült
az előadónak felkelteni a részt vevő
óvodapedagógusok érdeklődését.
Mint ismeretes, a Magyarország
kormányának a támogatásával indult Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében Erdélyben a
tervek szerint 54 új óvoda épül, 50et újítanak fel és 200 játszóteret alakítanak ki az óvodák udvarán.
Decemberben, mint ahogy beszámoltunk, a megyénkben levő óvodákba 212 magyar sarok érkezett,
ami egy szekrénykéből, 35 készségfejlesztő játékból, mesés- és mondókáskönyvekből
áll. (bodolai)
Fotó: Bodolai Gyöngyi
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A tavalyinál több látogatóval és nagyobb kínálattal

Sikeres kertészvásár Nyárádszeredában

Szombaton tizenhatodik alkalommal került sor a Nyárádszeredai
Kertésznapra
a
Bocskai István Alapítvány, az
Erdélyi
Múzeum-Egyesület
Agrártudományi Szakosztálya
és a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karának kertészmérnöki tanszéke szervezésében.

Gligor Róbert László

A kellemesen tavaszias időjárás
kicsalogatta az embereket otthonaikból, sokan keresték fel a művelődési
házban
megszervezett
kertészeti vásárt, hogy a közelgő
veteményezéshez aprómagvakat, az
ültetéshez csemetéket, cserjéket,
dugványokat vagy éppen egy-egy
szakkönyvet, jó tanácsot beszerezhessenek. Volt is miből válogatni
szombaton, az épület előtti téren:
csemeték, virágok, méz, italok, a kiállítóteremben gyerek- és tudományos irodalom, kertészeti és
állattenyésztési szakkönyvek várták
a betérőket, az előtérben és a táncteremben zöldségek és virágok
aprómagvait, cserjéket, virágokat
kínáltak. A felhozatallal mindenki
elégedett volt, legtöbben a magvakat vásárolták, de szinte senki nem
távozott üres kézzel.
Bő kínálattal
A marosvásárhelyen élő Kacsó
Zsigmond Rigmányban termelt
Papcserei fűszeres, a backamadarasi Kacsó Sándor olaszrizling
borát, a nyárádszentsimoni Csípán
Pálinkaház különbnél különb itókáit
kóstolhatták a látogatók, a lőrincfalvi Szakács András Naturland minősítésű biomézet kínált, a
gyergyóalfalusi Gál Mária laskagombát, a csíkszentmártoni Csillag
Hajnal ribizliszörpöt, a cserefalvi
Bartha Jenő epertöveket és magról
nevelt batul- és feketeribizli-töveket. A marosvásárhelyi Boc Mondo
cég Mezőmadarason termelt francia
fokhagymát kínált ültetésre, a nyárádszeredai Szabó Botond virágdekorációit
mutatta
meg
a
nagyközönségnek, a helyi virágtermelők árvácskát, cikláment, jácintot, szegfűt, muskátlit, dipladeniát,
díszcserjéket hoztak, mások gyümölcs- és bogyós csemetéket. A
csombordi Zsigó István húszféle
gyümölcsfacsemetével, ribizli-,
szőlő-, málna-, törpe- és futórózsa-

dugványokkal immár hatodszor tért
vissza a szeredai kertészvásárba. A
vásárhelyi Szotyori Tihamér mérnök a szeredai középiskolában
posztliceális és akkreditált növényvédelmi szakot szervezett, ebben a
tanévben már létszámemelést is kellett kérjenek, hiszen 32 felnőtt tanul
itt Maros és Hargita megyéből.
Érzik a fontosságát: Magyarországon már vegyszert sem vásárolhat
az, akinek nincs szakképzése, és
lassan ez lesz nálunk is – véli a
szakember, aki az új lehetőségek kihasználására és tanulásra inti a fiatalokat.
Szakmai tudás és technológia
Makkai Tamás és felesége Székelyhodoson már több mint két
hektáron termel málnát és fekete ribizlit, két éve fel is dolgozzák, szörpöt
és
lekvárt
készítenek.
Biotermékeket állítanak elő, számukra fontos, hogy az egészségre
nem ártalmas árut adjanak másoknak is, tartósítószereket nem használnak, de a talajra, a növényekre és
a feldolgozásra is odafigyelnek.
Főleg a fiatalok igénylik a vegyszermentes termékeket, viszont az előál-

A legnagyobb kereslet a kiskerti vetőmagvak iránt volt

lításhoz szükséges konyha kialakítása országunkban kényes dolog –
panaszolta a fiatalember. A legtöbb
vásárló a hidegen préselt szörpöket
keresi, de ebbe kevés szalicilt is kell

tenni, hogy késleltesse a vitaminok
lebomlását, ezzel szemben Makkaiék
a felfőzött leveket szeretik, mert szalicil nélkül is tovább megőrzik az
eredeti összetételüket.

Gyümölcscsemetéből, dugványokból, cserjékből, virágokból és vásárlókból sem volt hiány a vásárban

Sok új ismeretet lehet itt szerezni – a gazdák érdeklődve fogadták a komposzttea-készítő kisgépet

Makkai Tamás nemcsak termel
és feldolgoz, hanem az Agronatura
Magyarország Kft. erdélyi képviselője is. A cég anyaországi képviselője, Szőlősi Gábor egy új
technológiát hozott a szeredai vásárra, sokan megálltak fekete levet
kavargató kis gépe előtt. A szakember elmondta: a gép tulajdonképpen
komposztteát készít. A cégük vegyszermentes, biológiai alapú termelés lehetőségét kínálja a gazdáknak
ugyanolyan sikerrel, mint ahogy azt
vegyszerekkel tették. A lényeg,
hogy ezután ne mérgeket, hanem
élő anyagokat juttassanak a talajba.
Nagyon jó minőségű komposztot
kell csinálni, a komposztálás során
talajlakó élőlények keletkeznek. A
komposztból egy litert adagolunk
30 liter vízhez, és mikrobák által
kedvelt anyagokat adunk hozzá,
majd a gép levegőztetve 24 órán át
kavargatja ezt, miközben a komposztban levő mikrobák nagyon elszaporodnak. Ezt a komposztteát
kijuttatjuk a talajra, levélfelszínre,
ezzel növényvédelmet csinálunk,
tápanyagot adagolunk, segít a száraz anyag lebontásában és a gombaölők hatásainak javításában. Ezt a
kiskertekben és több száz hektáros
területen is alkalmazható tudást sze-
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Fotók: Gligor Róbert László

retnék átadni az erdélyieknek, ezért
hozták el most először a szerkezetet
is, és úgy tapasztalták, az itteni gazdák is érdeklődőek, és tanulniuk is
kell, hogy kiszabaduljanak a vegyszerhasználat mókuskerekéből.
Nagy rá az igény
Dr. Jakab Sámul főszervező, aki
a nyárádszeredai kertészeti távoktatási tagozat dékánja volt 23 éven át,
úgy érzi, igény van erre a vásárra a
helyiek és környékbeliek körében;
nagyrészt a szeredai volt kertészeti
oktatás hallgatói érkeztek most termékeikkel, de távolabbról is jöttek,
Székelyföldről és Dél-Erdélyből is,
összesen huszonegyen. Ezen a vidéken nagyon fejlődik a kertészet, de
a legfontosabb, hogy a gazdák folyamatosan tanuljanak. Szabó
Árpád mérnök egykor a kertészeti
tagozat oktatója és a vásár elindításának egyik szorgalmazója is volt,
ezért nemcsak annak örül, hogy sokakat vonz a kertészeti rendezvény,
hanem a volt diákjait is viszontláthatja, akik termelők, forgalmazók
lettek, és többségük ebben a szakmában maradva dolgozik. A hétvégi
vásár kínálatát jónak találta, a magvaktól a díszcserjékig és a késztermékekig – mint a gomba, pálinka,
méz – minden megtalálható, ami
egy háztájiban vagy a szakszerű termelésben szükséges. Habár már
nincs itt a kertészeti egyetem, ezt a
vásárt továbbra is éltetni kell, mert
ugyanúgy része lett a vidéknek,
mint a nyárádmenti nyári fesztiválok és kézművesvásárok – mondta
el a megyei tanácsos.
Hasonlóan vélekedett a szomszédos község, Székelybere polgármestere is. Benedekfi Csaba nagyon
sikeresnek tartotta a szombati rendezvényt, ahol olyan dolgokat lehet
találni, ami szükséges egy háztáji
gazdaságban, s emellé szaktanácsadást is kaptak. Úgy érzi, egy ilyen
vásár kevés is évente, a Nyárádmentén nagyobb az igény erre.
Községéből is nagyon sokan érkeztek, vannak idősebb családok, akik
csak magvakat és gyömölcsfacsemetéket vásároltak, de vannak
nagygazdák is, akik azért jöttek,
hogy tanuljanak, gyomirtót, műtrágyát vásároljanak, új növényfajtákat és technológiákat ismerjenek
meg. Ő maga is a szeredai főiskolán
szerzett kertészmérnök oklevelet,
ezért régi ismerősökkel, kollégákkal is találkozik itt, továbbá sok új
szakmai ismeretre tesz szert.
A marosvásárhelyi dr. Laczkó
Csongor is lehetőleg minden évben
ellátogat ide, és legtöbbször megtalálja azt, amit éppen keres. Szombaton azért érkezett, mert kertjébe új
fákat, bokrokat szeretne ületetni,
ezért tudatosan vásárolt.
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Megemlékezés és menetelés

(Folytatás az 1. oldalról)
Kitartunk,
hogy életet nyerjünk
Tőkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke kijelentette:
„Tartjuk magunkat a gyulafehérvári
népgyűlés (1918) és a párizsi
kisebbségi szerződés (1919) reánk
vonatkozó szakaszaihoz, valamint a
Kolozsvári nyilatkozathoz. A Székely Nemzeti Tanács mai kiáltványa mellett egységesen felsorakozunk, és elvárjuk a parlamenttől a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó törvénytervezet elfogadását”.
A rendezvényen felszólalt Jokin
Bildarratz Sorron baszk képviselő
(Baszk Nemzeti Párt), Jordi Xuclŕ i
Costa képviselő, a spanyol képviselőház, a Katalán Európai Demokrata Párt, valamint Gio Paolo
Baglioni jogi tanácsadó az Európai
Szabad Szövetség (EFA) részéről.
„Az autonómia sikeresebb lesz,
mint a 100 éves bukaresti
adminisztráció”
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar
Néppárt elnöke kijelentette: a majdani székely autonómia sikeresebb
lesz, mint a 100 éves bukaresti adminisztráció, és stabilitást, bizton-

ságot, valamint nyugalmat hoz
majd a térségbe. Hozzátette: január
8-án a három erdélyi magyar párt
közös nyilatkozatot írt alá, melyben
világosan kimondták, közös céljuk
Székelyföld önrendelkezésének kivívása és az erdélyi magyarok közösségi és kulturális autonómiájának megteremtése. „Hittel
valljuk, hogy az autonómia a megoldás, és reméljük, nem csak közös
nyilatkozatot, hanem közös akció-

eltelt negyedszázad során Románia
ezt a kötelezettségvállalását nem
teljesítette, az ezzel kapcsolatos
párbeszédet hatóságai elutasították.
Emlékeztettek, hogy a román parlament asztalán van a székelyföldi autonómia törvénytervezete, így senki
előtt nem titok, hogy mit kíván a
székely nép.
A petíció nyomatékosítja: Székelyföld területi autonómiája nem
sérti Románia területi egységét és

tervet is megfogalmazhatunk önrendelkezésünk kivívása érdekében,
hiszen egyedül ez garantálja Románia és a térség stabilitását”.
Az autonómia biztosítása Románia
érdekeit is szolgálná
Románia nemzetközi kötelezettségvállalására hivatkozva kérték a
résztvevők Székelyföld autonómiáját. A petíciót, amelyet Románia
kormányának és parlamentjének címeztek, és amelyet Klaus Johannis
államfőnek is elküldenek, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) elnöke olvasta fel, és a
tömeg közfelkiáltással fogadta el.
A dokumentum emlékeztet, hogy
Románia az Európa Tanácshoz történt csatlakozásakor egyoldalú kötelezettséget vállalt a tanács
1201/1993. számú ajánlásának teljesítésére, amely ezáltal kötelező érvényűvé vált. A dokumentum 11.
cikkelye pedig éppen az önálló közigazgatásról és a különleges státusról szól. Megállapítják, hogy az

állami szuverenitását, nem sérti a
Székelyföldön élő román és más
nemzetiségű polgárok érdekeit, sem
Románia alkotmányát, az autonómia biztosítása Románia érdekeit is
szolgálná. Követelik, hogy Székelyföld alkosson önálló, autonóm jogkörökkel rendelkező közigazgatási
és fejlesztési régiót a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott és a
parlament elé terjesztett jogszabálytervezet alapján. Kérik ugyanakkor,
hogy a román kormány és parlament a közigazgatási átszervezés
során tartsa tiszteletben a székelyföldi közösség akaratát.
A petíciót a koszorúzás és a felvonulás után átadták a prefektúra
képviselőjének.
Este a Grand Szállóban adták át
a Gábor Áron-díjat, amelyet az idén
dr. Dávid Lászlónak, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
rektorának ítélt oda a Székely Nemzeti Tanács.

Fotó: Nagy Tibor
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Rajtolt a megyei labdarúgás
tavaszi idénye

Szerkeszti: Farczádi Attila

A Románia-kupa megyei szakaszának 2. köre mérkőzéseivel kezdődött
meg
a
megyei
labdarúgóidény. A találkozókat egy
hete kellett volna megrendezni, ám
a nagy hideg és havazás miatt az
idény kezdetét egy héttel kitolták,
aminek következtében a 4. liga is
egy héttel később kezdődik. Az első
meglepetés, hogy Mezőméhes viszszalépett a bajnokságból és a kupából is, a második pedig, hogy a
Marosvásárhelyi Gaz Metan nem
jelent meg Kerelőszentpálon, aminek a szabály szerint a bajnokságból való kizárás a büntetése, hacsak
nem tudják bizonyítani, hogy önhibájukon kívül nem tudtak jelen
lenni a helyszínen.
A forduló keretében Marosvásárhelyen egyetlen mérkőzést játszottak, a Marosvásárhelyi MSE és a

Balavásári Atletic között. A balavásáriak lettek volna a házigazdák, de
mély talajú pályájuk miatt inkább
választották a Sziget utcai műgyepes pályát. A találkozót Balavásár
kezdte jobban, kihsználva, hogy a
sok fiatalt használó, a tapasztaltabb
játékosokat pihentető MSE nagyon
sok hibát vétett, és a 19. percben
mátr 2-0-ra vezetett Musta és Tutunea Adrian közeli góljaival. A félidő
közepétől az MSE azonban kiegyenlítette a játékot, és Ciula
Csongor helyezett lövésével szépített. A szünet előtt Velicheát felvágták a balavásári védők, a megítélt
büntetőt azonban ugyanő a kapu
mellé lőtte.
Szünet után közvetlenül Balavásár egy kezezés után rúghatott tizenegyest, a panenkázni próbáló
Musta labdáját azonban könnyedén

Eredményjelző

A labdarúgó-Románia-kupa Maros megyei szakaszának 2. körében a következő
eredmények születtek: Mezőcekedi Real – Mezőméhesi Mureşul 3-0 (Mezőméhes
visszalépett a bajnokságból), Mezőzáhi Paeonia – Marosludasi Mureşul 0-6, Küküllődombói Dombó – Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor 2-5, Magyarsárosi Viitorul – Kutyfalvi Mureşul 2-1, Kerelőszentpáli Forţa – Marosvásárhelyi Gaz Metan
3-0 (meg nem jelenés), Segesvári Pro Tineret – Dánosi Gaz Metan 3-2, Mezőrücsi
Câmpia – Nagysármási ACS 1-3, Harasztkeréki Farel – Nyárádszeredai SCS 5-1,
Szászrégeni Înfrăţirea – Marosoroszfalui Mureşul 0-3 (a szászrégeniek nem végezték el a kötelező évi láttamozást), Lövéri Zorile – Náznánfalvi Mureşul 1-2, Köhéri Voinţa – Szovátai ACS 3-7, Magyarói Viitorul – Ákosfalvi Napsugár 3-2,
Csittszentiváni Pescarii – Marosvásárhelyi Atletic 1-0, Balavásári Atletico – Marosvásárhelyi MSE 3-4, Somosdi Steaua – Galambodi Victoria 4-2.

fogta Rigmányi. Ez pedig azonnal
megbosszulta magát, mert a következő percben Velichea közelről
egyenlített. Ettől kezdve az MSE
helyzetet helyzet után dolgozott és
hagyott ki, mígnem Erdős-Balizs
szép akciója után a beadás Kacsóról
a kapuba pattant. Balea továbbra is
szenzációsan védett, Szabó Csaba a
kapufát találta el, hogy aztán az ő
beadását Velichea fejelje a hálóba.
Kétgólos MSE-vezetésnél kicsit
kiengedett a marosvásárhelyi csapat, és egy ellentámadás során Totó
Károly Kristályt kicselezve az üres
kapuba gurított, sőt az utolsó percben Balavásár szinte egyenlített,
amikor a lövés a felső lécet súrolta.
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Legyőzte Maros megye éllovasa a Beszterce-Naszód megyeit

Míg a tartalékos garnitúra a Románia-kupában szerepelt, a Marosvásárhelyi
MSE kezdőcsapata szombaton barátságos mérkőzést játszott a BeszterceNaszód megyei 4. liga éllovasa, Nagydemeter csapata ellen. A mérkőzés az
utolsó formaellenőrző volt a hét végén kezdődő visszavágó-sorozat előtt, amelynek már az első fordulójában rangadót rendeznek, pénteken 19.30 órai kezdettel
a tabellát vezető MSE a második helyezett, alig 3 ponttal lemaradt Szovátát fogadja.
A Nagydemeter elleni mérkőzés kiváló alkalmat nyújtott az utolsó tanulságok
levonására, hiszen a nagydemeteri ellenfél igen szolid csapatot alkot, amely az
első félidőben nem engedte kibontakozni a házigazdákat. Szünet után az MSE
jobban játszott, több helyzetet is kidolgozott, de csak egyetlen gólt sikerült szereznie German révén, a 60. percben.
Barátságos mérkőzés: Marosvásárhelyi MSE – Nagydemeteri ACS 1-0 (0-0)
Vezette: Eugen Mocan – Cristian Chertes, Andrei Mocan (mind Marosvásárhely).
MSE: Kristály (Strete) – Balázs Szabolcs, Mihály, Coman, Török (Iernuţan),
Ungur (Totó), Moldován, German, Tamás A. (Ciula), Ruja, Deteşan (Velichea).
Gólszerző: German (60.).

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-Románia-kupa, megyei szakasz, 2. kör: Balavásári Atletico – Marosvásárhelyi MSE 3-4 (2-1)
Marosvásárhely, Sziget utcai műfüves pálya. Vezette: Emil Suciu – Albu Bálint, Viorel Cătană (mind Marosvásárhely). Ellenőr:
Sütő János (Marosvásárhely).
Gólszerzők: Musta (9.), Tutunea Adrian (19.), Totó Károly (87.), illetve Ciula (21.), Velichea (48., 72.), Kacsó (67 – öngól).
Atletic: Balea – Kacsó, Csíki, Didi, Totó Károly, Biró, Koncz (55. Komporály), Tutunea Răzvan, Tutunea Adrian, Musta, Gál
(55. Balla).
MSE 08: Rigmányi (75. Kristály) – Barabási, Bucur, Coman, Iernuţan, Totó Szilárd, Finna (68. Szabó Csaba), Balázs Norbert,
Somodi (46. Erdős-Balizs), Ciula Csongor, Velichea.

Román bajnoki eredmények

* 1. liga, rájátszás, 1. forduló, felsőház: Kolozsvári CFR – Jászvásári Politehnica CSM 2-1, USK Craiova – Gyurgyevói Astra
1-0; alsóház: Botoşani FC – Bukaresti Juventus 0-0, Concordia Chiajna – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-1. Az állás: felsőház:
1. CFR 33 pont/1, 2. Craiova 29/1, 3. FCSB 28/0, 4. Astra 22/1, 5. Viitorul 22/0, 6. Jászvásár 20/1; alsóház: 1. Botoşani 21/1, 2.
Dinamo 20/0, 3. Chiajna 15/1, 4. Voluntari 14/0, 5. Temesvár 14/0, 6. Sepsiszentgyörgy 11/1, 7. Medgyes 8/0, 8. Juventus 7/1.
* 2. liga, 24. forduló: Nagyváradi Luceafărul – Piteşti 3-2, Suceava – Târgovişte 1-1, Miroslava – Bukaresti Metaloglobus
1-1, Zsilvásárhely – Mioveni 2-1, Snagov – Marosvásárhelyi ASA 3-0 (az ASA csődbe ment), Szatmárnémeti – Baloteşti 0-3,
Temesvári Politehnica ASU – Clinceni 2-2, Călăraşi – Afumaţi 2-1, Temesvári Ripensia – Brăila 2-1, UTA – Nagyszeben 1-1.
Az élcsoport: 1. Călăraşi 53 pont, 2. Nagyszeben 50, 3. Târgovişte 46.
* 3. liga, I. csoport, 17. forduló: Románvásár – Galaci Metalosport 11-0, Paşcani – Lieşti 0-1, Székelyudvarhely – Galaci Oţelul
0-0, Valea Mărului – Barcarozsnyó 0-3, Kézdivásárhely – Csíkszereda 3-5, Rădăuţi – Bákói Aerostar 0-1, Focşani – Szászhermány 0-1. Darabani szabadnapos volt. Az állás: 1. Aerostar 34 pont, 2. Románvásár 33, 3. Csíkszereda 33, ...6. Kézdivásárhely 24, ...12. Székelyudvarhely 10.
* 3. liga, V. csoport, 17. forduló: Medgyesi Gaz Metan II – Magyarigen 0-4, Gyulafehérvár – Lénárdfalva 0-1, Kolozsvári Sănătatea – Magyargáld 1-1, Vidombák – Kolozsvári CFR II 0-3, Radnót – Kudzsir 1-1, Felek FC – Szászrégeni Avântul 2-1, Kolozsvári U – Dés 2-0. Tasnád szabadnapos volt. Az állás: 1. Kolozsvári U 38 pont, 2. Magyarigen 34, 3. Lénárdfalva 29, ...9.
Szászrégeni Avântul 22, ...12. Radnót 11.
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Otigba Kenneth és több visszatérő
a magyar válogatott bő keretében

Fotó: mlsz.hu

A magyar szövetségi kapitány 37 játékost hívott meg a férfi A válogatott Kazahsztán
és Skócia ellen készülő bő keretébe. Több korábban már kerettag játékos mellett ezúttal
csatlakozik a csapathoz Otigba Kenneth is, aki legutóbb 2014-ben öltött magára magyar
válogatott mezt, az akkori U21-es válogatottban, adta hírül honlapján a magyar szövetség honlapja.
Otigba mellett Berecz Zsombor, Botka Endre, Gyurcsó Ádám, Hangya Szilveszter,
Hidi Patrik, Kalmár Zsolt és Vécsei Bálint is hosszabb idő után tagja az – egyelőre bő
– keretnek. A mostani névsort Georges Leekens március 16-án szűkíti le. A meglehetősen nagy létszámú keret összeállításának főként a posztokon történő rivalizálás kialakítása az oka, azonban technikai indokai is vannak.
„Azért is döntöttem ilyen bő keret kihirdetése mellett, mert a kikérőket 15 nappal az
első mérkőzés előtt ki kell küldenünk a külföldi kluboknak, különben a klubok kezébe
adjuk a döntést, hogy elengedik-e játékosukat vagy sem – nyilatkozta az mlsz.hu-nak
Georges Leekens. – Ilyen bő keret kihirdetése viszont lehetőséget ad arra, hogy esetleges
későbbi sérülések esetén is tudjunk behívni olyan játékosokat, akik a szűk keretbe nem
kerültek be, a bő keretben viszont benne vannak. Őket klubjaik a szabályok szerint
ezekre a napokra biztosan elengedik. A szűkített keretet március 16-án hirdetem ki, ha
pedig a összetartás kezdete és akár a Skócia elleni mérkőzés között bárki megsérül,
akkor lesz lehetőségem pótolni az érintett játékost. Emellett az is fontos, hogy új esztendő van, ami egyben új kezdetet is jelent minden játékos számára. A bő keretben szereplőket folyamatosan figyeljük a szakmai stáb tagjaival, és úgy állítottuk össze a
névsort, hogy minden poszton biztosított legyen a lehető legnagyobb rivalizálás, hiszen
ez a játékosokat is segíti abban, hogy a lehető legjobb teljesítményt adják ki magukból.
Úgy vélem, a névsorban a legnagyobb meglepetés Otigba Kenneth neve. Felvettem vele
a kapcsolatot, és hosszasan beszélgettünk, mert tudni akartam, szeretne-e a magyar válogatottban játszani, teljes szívvel segíteni a nemzeti csapatot. Mivel igennel válaszolt,
meghívtam őt is a keretbe, mert úgy vélem, hasznára lehet a csapatnak, ugyanakkor
ugyanezt gondolom a keretben lévő összes többi játékosról is.”
A szűk keret tagjai március 18-án este érkeznek meg Telkibe, majd március 23-án
Kazahsztán, 27-én pedig Skócia ellen lépnek pályára a budapesti Groupama Arénában.
A bő keret tagjai
* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gróf Dávid (Budapest Honvéd), Gulácsi
Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (Videoton FC)
* védők: Bese Barnabás (Le Havre), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Videoton FC), Guzmics Richárd (Csenpien), Hangya Szilveszter (Vasas FC), Kádár Tamás
(Dinamo Kijev), Korcsmár Zsolt (FC Midtjylland), Lang Ádám (AS Nancy Lorraine),
Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Otigba Kenneth (Ferencváros), Szabó János (Paksi
FC), Vinícius Paulo (Videoton FC)
* középpályások: Berecz Zsombor (Vasas FC), Elek Ákos (Kajrat Almati), Hidi Patrik
(Real Oviedo CF), Kalmár Zsolt (DAC), Kleinheisler László (Asztana FK), Nagy
Ádám (Bologna FC 1909), Nagy Dániel (Újpest FC), Pátkai Máté (Videoton FC),
Pintér Ádám (Greuther Fürth), Varga József (Videoton FC), Vécsei Bálint (FC Lugano)
* támadók: Böde Dániel (Ferencváros), Dzsudzsák Balázs (al-Vahda), Eppel Márton
(Budapest Honvéd), Gyurcsó Ádám (Hajduk Split), Németh Krisztián (New England
Revolution), Nikolics Nemanja (Chicago Fire), Stieber Zoltán (DC United), Szalai
Ádám (TSG 1899 Hoffenheim), Ugrai Roland (DVTK), Varga Roland (Ferencváros)

BL: Elképesztő meccsen ejtette ki
a Juventus a Tottenhamet Londonban
A Manchester City mellett a Juventus jutott tovább szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája

nyolcaddöntőjéből, ugyanis a hazai döntetlent követően, hátrányról fordítva, 2-1-re legyőzte a
Tottenham Hotspurt a visszavágón.
A londoni csapat kezdte lendületesebben a találkozót, noha a gól nélküli döntetlen számára
volt kedvező. A hazaiak sorra dolgozták ki a jobbnál jobb lehetőségeket, de a helyzetek rendre
kimaradtak, eközben az olaszok alig jutottak el az ellenfél kapujáig, igaz, egy ízben büntetőt
kértek számon – jogosan – a játékvezetőn. A Tottenham fölénye még a szünetet előtt góllá érett,
bár a dél-koreai Szon a lövésével a saját lábát találta el, úgy pattant a labda a hálóba.
A bekapott gól által a kiesés szélére sodródott Juventus a folytatásban sem tudott változtatni,
így a második félidőben is a Tottenham járt közelebb az újabb találathoz. Ennek ellenére a torinóiak szórványos ellentámadásaik egyikéből, az első kaput eltaláló lövésükből egyenlítettek
az argentin Higuain révén. Ez pedig olyan rövidzárlatot okozott a hazai együttesnél, hogy egy
újabb védelmi megingást követően – Higuain ugratta ki a gólszerző Dybalát – három perccel
később már hátrányban volt, s így kiesésre állt. A hajrában ismét veszélyesen rohamoztak a
londoniak, de nem sikerült egyenlíteniük, amivel kicsikarták volna a hosszabbítást, egyszer a
kapufa mentette meg a vendégeket.
A másik szerdai párharcban a Premier League-ben toronymagasan éllovas Manchester City
továbbjutásához nem fért kétség, mivel az első felvonást 4-0-ra nyerte a Basel ellen, így a hazai
visszavágó már csak formalitásnak tűnt. A szigetországiak több kulcsjátékosukat pihentetve
2-1-re kikaptak, de negyeddöntős szereplésük egy pillanatig sem forgott veszélyben.
Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:
* Manchester City (angol) – FC Basel (svájci) 1-2 (1-1), továbbjutott: a Manchester City
5-2-es összesítéssel
gól: Gabriel Jesus (8.), illetve Elyounoussi (17.), Lang (71.)
* Tottenham Hotspur (angol) – Juventus (olasz) 1-2 (1-0), továbbjutott: a Juventus 4-3-as
összesítéssel
gól: Szon (39.), illetve Higuain (64.), Dybala (67.)

A torinóiak alig kerültek közel riválisuk kapujához, de szórványos ellentámadásaik egyikéből, az első kaput eltaláló lövésükből egyenlítettek az argentin Higuain révén, ez pedig rövidzárlatot okozott az ellenfél védelmében, három perc elteltével
már az olaszoknál volt az előny

Nemzetek Ligája: három ország
jelentkezett a döntő házigazdájának

Olaszországban, Lengyelországban vagy Portugáliában lehet az európai válogatottak számára
először kiírt Nemzetek Ligája négyes döntője.
Az európai szövetség (UEFA) pénteki közlése szerint a határidőig ez a három ország jelentkezett házigazdának, augusztus 31-ig nyújthatják be hivatalos pályázatukat, amelyek közül az
UEFA decemberben hirdet győztest.
A négyosztályos sorozat végső küzdelmét jövő júniusban rendezik az élvonal háromcsapatos
csoportjainak győztesével. A két elődöntőt június 5-én és 6-án, a finálét június 9-én játsszák.
Érdekesség, hogy a három jelentkező a legmagasabb osztály 2. csoportjának három tagja,
azaz egyikük mindenképpen résztvevője lesz a négyes döntőnek.
Mint ismert, a magyarok és a románok a harmadosztályban szerepelnek majd: a magyar csapat a görög, a finn és az észt, a román a szerb, a montenegrói és a litván válogatott társaságában
pályázhatja meg a csoportelsőséget idén ősszel. A Nemzetek Ligájában négy Eb-helyet lehet
megszerezni, illetve az alsóbb osztályokban a csoportgyőztesek feljutnak, míg a felsőbb osztályokban a csoportutolsók kiesnek.

Európa-liga: Gulácsiék előnyben, Milánóban nyert az Arsenal

Gulácsi Péter csapata, az RB
Lepizig 2-1-re nyert otthon az orosz
Zenit ellen a labdarúgó-Európa-liga
nyolcaddöntőjének első felvonásán.
A magyar válogatott kapusa egészen a 86. percig őrizte kapott gól
nélkül a hálóját a sorozat eddigi legeredményesebb csapatával szemben
(20 gól), azonban Domenico Cris-

cito találata reményt adhat a szentpéterváriaknak a visszavágóra.
Gulácsi a mérkőzésen különös
sérülést szenvedett: elsőre úgy tűnt,
hogy a második gólt ünnepelve túl
hevesen „legyezett” a karjaival a
kapus, és emiatt kiugrott helyéről
bal keze gyűrűsujjának az egyik ujjperce, de utóbb ő maga mondta el,

Mentő szerepben a magyar kapus, a végén mégsem úszta meg gól nélkül

hogy ez egy korábbi, megpattanó
lövésnél történt. Egyből érezte,
hogy valami nincs rendben, de a
kesztyűjét csak a második gól után
vette le, és amikor szembesült a sérülésével, egyből a kispadhoz sétált,
ahol ápolásban részesítették. Gulácsi a meccs után az újságíróknak
megmutatta a sérült ujjpercét, és azt
mondta, nincs veszélyben a szereplése a következő mérkőzéseken.

A mérkőzésen csak 20 ezren voltak, a drukkerek sokallták a jegyárakat, így sokan távolmaradtak.
Értékes, négygólos döntetlent játszott Rómában a Lazio vendégeként
a Kádár Tamással felálló Dinamo
Kijev: a magyar válogatott védő
végig a pályán volt, a 69. percben
egy sárga lap került a neve mellé.
A labdarúgó-Európa-liga nyolcaddöntőjének egyértelmű slágere

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzések:
* Sporting Lisszabon (portugál) – Plzen (cseh) 2-0 (1-0)
gól: Montero (45+1., 49.)
* Olympique Marseille (francia) – Athletic Bilbao (spanyol) 3-1 (2-1)
gól: Ocampos (1., 58.), Payet (14.), illetve Aduriz (45+3., 11-esből)
* RB Leipzig (német) – Zenit (orosz) 2-1 (0-0)
gól: Bruma (56.), Werner (77.), illetve Criscito (86.)
* Lazio (olasz) – Dinamo Kijev (ukrán) 2-2 (0-0)
gól: Immobile (54.), Felipe Anderson (62.), illetve Cihankov (52.), Júnior Moraes (79.)
kiállítva: Garmash (Dinamo Kijev, 96.)
* AC Milan (olasz) – Arsenal (angol) 0-2 (0-2)
gól: Mhitarjan (15.), Ramsey (45+4.)
* Borussia Dortmund (német) – Salzburg (osztrák) 1-2 (0-0)
gól: Schürrle (62.), illetve Berisha (49., 56., az elsőt 11-esből)
* CSZKA Moszkva (orosz) – Olympique Lyon (francia) 0-1 (0-0)
gól: Marcelo (68.)
* Atlético Madrid (spanyol) – Lokomotiv Moszkva (orosz) 3-0 (1-0)
gól: Saúl Níguez (22.), Diego Costa (47.), Koke (90.)

az AC Milan – Arsenal párharc. A
milánói, első mérkőzésen a londoniak a vártnál könnyebben szereztek kétgólos győzelmet. A vendégek
Henrih Mhitarjan megpattanó lövésével már az első negyedóra végén
vezetést szereztek a San Siro Stadionban – a Milan 569 perc elteltével
kapott gólt –, majd a félidő ráadásának utolsó pillanatában Aaron Ramsey ugrott ki a leshatáron, és egy
rendkívül higgadt csel után a hálóba
gurított.
A spanyol bajnokságban második
Atlético Madrid Saúl Níguez találatával került előnybe, ezzel „fellélegezhetett”, mivel a madridi csapat
még nem kapott ki olyan mérkőzésen (26 találkozó), amelyen a 23
éves támadó gólt szerzett. Az elmúlt
hetekben remek formában lévő
madridiak Diego Costa és Koke
góljával vélhetően el is döntötték a
párharcot. A Salzburg története első
győzelmét aratta Németországban,
a Borussia Dortmund otthonában
nyert 2-1-re, míg az Olympique
Lyon ugyancsak idegenben, a
CSZKA Moszkva vendégeként ünnepelhetett 1-0-s sikert. A visszavágókat csütörtökön rendezik.
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Bálint Zsombor
Az utolsó másodpercben bedobott góllal kapott ki hazai pályán a
Marosvásárhelyi Olimpic női kézilabdacsapata a Dacia Mioveni
együttesétől. Legalábbis a játékvezetők megadták a gólt, noha az óra
már nem működött. A találat jogosságát a hazai kispad és közönség
hevesen vitatta, de a bírók döntése
maradt.
Hogy mi történt addig? Az első
félidő hosszú ideig kiegyenlített játékot hozott. Az Olimpic ezúttal is
nagyon sok elemi hibát követett el,
mint a tavaszi idény mérkőzései
szinte mindenikén, mindenesetre
sokkal többet, mint az ősszel. Ehhez
hozzáadódott a mioveni-i csapat
igen agresszív védekezése. Ugyanakkor Ugran nagyon jó hatásfokkal
védett, és ezzel kiegyenlítette a csapattársainak hibái miatt eltékozolt
támadások számát. A vendégeknek
csak a félidő vége felé sikerült elhúzniuk három góllal.
Szünet után Mioveni négy góllal
is vezetett, azonban a marosvásárhelyi csapat nem adta fel, és néhány
percnyi remek játék után 19-19-re
sikerült kiegyenlítenie. A vezetést
már nem tudta átvenni, pedig lett
volna rá lehetősége, de később 22re, 25-re, illetve hat másodperccel a
vége előtt 26-ra egyenlített. Igen intenzív játék zajlott ebben az időszakban, csak úgy röpködtek a
kétperces kiállítások mindkét oldalon, a kispadokról a számonkérés a
játékvezetők irányába, sőt egy adott
pillanatban verbálisan a két kispad
is egymásnak esett.
Amikor Munteanu bedobta csapata 26. gólját, úgy tűnt, vége a
mérkőzésnek, ám a vendégek edzője, Carmen Amariei azonnal időt
kért. Az óra nem állt meg, és meg-

Bálint Zsombor

Botrányos végű meccsen kapott ki az Olimpic

szólalt a sziréna, a bírók azonban öt
másodpercben határozták meg a
hátralévő időt. Hogy ezt az időt ki
mérte, rejtély, tény az, hogy a vendégek részéről Bidaşcu még betalált, az Olimpic szerint időn túl, a
bírók szerint még időben, a meccs
pedig hatalmas zűrzavarban fejeződött be, a mioveni-i játékosok pedig
úgy ünnepeltek, mintha a vb-t nyertek volna, és nem egy 16 éves játékosokból álló csapatot győztek
volna le.
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Marosvásárhelyi szurkolóként
talán azt kell mondanunk, hogy
nem megérdemelt az Olimpic veresége, azonban hatalmas lecke is a fiatal játékosoknak, akik nem tudták
öt másodpercig megakadályozni az
ellenfelet, hogy dobóhelyzetbe kerüljön.
A női A osztályban három hét
szünet következik, a 22. fordulóban
a Marosvásárhelyi Olimpic a Temesvári SCM otthonába látogat.

Jegyzőkönyv

Női kézilabda A osztály, B csoport, 21. forduló: Marosvásárhelyi Olimpic – Dacia
Mioveni 26-27 (11-14)
Marosvásárhely, kövesdombi iskola sportterme, 150 néző. Vezette: Ionuţ Ifrim (Karácsonkő), Ovidiu Ilisei (Karácsonkő).
Olimpic: Ugran (Stan) – Ola 1 gól, Munteanu 6, Dima 1, Bărăbaş 12, Târşoagă 4,
Sângeorzan (Ghemeş, Radu, Marian, Moldovan, Kiss, Rizoli, Bardoşi 2).
Dacia: Dumitrache (Mititelu) – Ciontoiu 2, Bidaşcu 4, Dumitraşcu 2, Vacariu 7, Pârvulescu 8, Deaconu (Ţâlu 3, Niţu, Stăncescu 1, Moişin).

Ranglista

1. Nagybánya
17 16
1
0
532-351 49
2. Temesvári SCM
17 14
0
3
531-409 42
3. Brassó
18 11
1
6
510-502 34
4. Mioveni
18 10
1
7
443-412 31
5. Nagyvárad
19 9
2
8
504-520 29
6. Piteşti
19 9
1
9
530-517 28
7. Resicabánya
17 9
0
8
432-405 27
8. Olimpic
18 8
1
9
502-512 25
9. Rm. Vâlcea
17 7
0
10 413-417 21
10. Temesvári U
18 5
0
13 465-558 15
11. Köröskisjenő
17 4
1
12 460-538 13
12. Székelyudvarhely* 17 0
0
17 210-391 -7
* 7 büntetőpont levonva
** a Marosvásárhelyi Mureşul és a Kézdivásárhelyi KSE visszalépett
a bajnokságból

Hatalmas leckét kaptak a fiatal marosvásárhelyi játékosok.

Eredményjelző

Fotó: Nagy Tibor

A női kézilabda A osztály B csoportja 20. fordulójának eredményei: Marosvásárhelyi Olimpic – Dacia Mioveni 26-27, FC Argeş Piteşti – Resicabányai CSU 22-23,
Nagyváradi CSM – Temesvári SCM 30-34, Brassói Corona – Naţional Rm. Vâlcea
26-32. A Köröskisjenői Crişul – Székelyudvarhelyi NKK mérkőzést szerdán
játsszák. A Nagybányai Minaur és a Temesvári Universitatea állt.

Felborítaná a bajnoki rendszert a kosárlabda-szövetség

Új bajnoki rendszer kidolgozását
tervezi a Román Kosárlabda-szövetség, sutba dobnák az Európaszerte jól bevált bajnoki formát,
amely alapszakaszt, majd rájátszást
feltételez. Az új elképzelés szerint
megszűnne az 1. liga, amelynek a
mezőnyét összecsapnák a mostani
Nemzeti Ligáéval, és Szuperliga
néven folytatnák, ez mintegy 24
csapatot jelentene a férfi-, illetve

16-18 csapatot a női mezőnyben.
Mielőtt azonban ujjongani kezdenének a Maros KK szurkolói, hogy
így biztosan nem esik ki a csapat,
gyorsan tisztázzuk, ezeket az alakulatokat három értékcsoportra osztanák. Más szóval nem két bajnoki
szint, hanem három lenne, csak
éppen nem Szuperligának és 1.,
netán 2. ligának neveznék ezeket,
hanem a Szuperliga piros, sárga és
kék csoportjainak (ilyen trikolór
színekben). Gyakorlatilag az élvonal a piros csoportot jelentené,

amely már nem 12, hanem csak 6-8
csapatból állna, és bármilyen
módon magyaráznánk, hogy a sárga
és a kék csoport is Szuperliga, a valóság az, hogy ez nem jelentené
ugyanazt a szintet. Az egyetlen módosítás, hogy az értékcsoportok legjobb és leggyengébb együttesei még
ugyanabban a bajnoki évben csoportot cserélnének, feljebb lépnének, illetve kiesnének, azonban ez a
lényegen nem változtat: azoknak a
kluboknak, amelyek nem kerülnek
az első 6-8-ba, startból elvágnák a
fejlődés lehetőségét, hiszen a második vonalban akkor sem tolonganak
a szponzorok, ha azt történetesen a
Szuperliga sárga csoportjának nevezik. Arról nem is szólva, hogy az
alacsonyabb értékű csoportokban
korlátoznák a légiósok számát, csak
azt nem mondják meg, hogy mit
csinálnak ezek a klubok, ha idény
közben lépnek egy fokkal feljebb:
miként veszik fel a versenyt azokkal, akik már eleve több külföldit
igazolhattak le?
Jelenleg kilenctagú bizottságot
bíztak meg azzal, hogy dolgozza ki
az új bajnoki rendszert, a végleges
változatot.
Ranglista

Ha lesz Szuperliga, a Maros KK a jelenlegi állás szerint csak a sárgának nevezett (2.) csoportban kaphatna helyet. Jók a helyi fiatalok, de önmagukban nem elégségesek.
Fotó: Nagy Tibor

1. Nagyszeben 15/4
2. Kolozsvár
15/4
3. Temesvári SCM 14/5
4. Nagyvárad
13/6
5. CSM Steaua 13/6
6. Piteşti
12/7
7. Craiova
9/10
8. Galac
9/10
9. Timba
5/14
10. Maros KK 6/12
11. Jászvásár
3/16
12. Dinamo
0/20

34
34
33
32
32
31
28
28
24
24
22
20

Nagyarányú vereség Piteşti-en

51 pontos vereséget szenvedett a Maros Kosárlabdaklub Piteşti-en, a BCM U FC
Argeş otthonában, szerdán. A találkozó érdekességét az adta, hogy a házigazdák
soraiban ott volt Sánta és Person, akik egy-két hete még a Ligetben edztek, de Kilyén is, aki már régebb távozott Marosvásárhelyről. A Tigrisek pillanatig sem tudták
megszorongatni vendéglátójukat, amely nagyon könnyed győzelmet aratott. Az
eredmény: BCM U FC Argeş – Maros KK 111:60 (28-15, 26-21, 34-13, 23-11).
Játszottak:
* Piteşti: Ciotlăuş 17 pont, Russel 16, Agafonov 15, Nicoară 14, Person 10, Kostoski
8, Coprodean 6, Kilyén 5, Chirof 2
* Maros KK: Borşa 23 pont, Engi Rosenfeld 20, Gîrbea 7, Steff 6, Porime 2, Tar 2,
Stăncuş, Barabási, Bloj

Nagyszebent fogadja a Maros KK

Ma este 8 órakor az éllovas Nagyszebeni CSU csapatát fogadja a túlélésért küzdő Marosvásárhelyi Maros KK. Nehéz előzetest írni egy
olyan mérkőzéshez, amelyen egyetlen kérdés tevődhet fel: milyen szinten tudja korlátozni a vereség különbségét a hazai csapat? Igaz, Nagyszeben is a várostól ígért egymillió euró nélkül maradt, azonban még
nem jutott a szétesésnek arra szintjére, amelyre a marosvásárhelyiek.
Akik pedig arra panaszkodtak, hogy túl sok a külföldi a csapatban, és
helyi játékosokat akartak, azokat emlékeztetjük arra a mondásra, hogy
vigyázz nagyon, mit kívánsz, mert még megkapod... Mindezt pedig anélkül, hogy lebecsülnénk a helyi fiatalokat. A valóság az azonban, hogy
önmagukban nem elégségesek.
A fordulóból szombaton három mérkőzést rendeztek, a többi hármat
ma játsszák.

Eredményjelző

A férfikosárlabda Nemzeti Liga 19. fordulójában a következő eredmények születtek:
Temesvári SCM BC – Nagyváradi CSM CSU 86:74, Galaci Phoenix – Bukaresti Dinamo 110:46, SCM U Craiova – Nagyszebeni CSU 72:79, BCM U FC Argeş Piteşti
– Maros KK 111:60, Temesvári Timba – Jászvásári Politehnica 83:77.
A 20. fordulóban: Jászvásári Politehnica – Bukaresti Dinamo 78:54, Bukaresti CSM
Steaua – Temesvári Timba 75:43, Kolozsvári U – SCM U Craiova 88:82. A Marosvásárhelyi Maros KK – Nagyszebeni CSU, Nagyváradi CSM – BCM U FC Argeş Piteşti
és Temesvári SCM – Galaci Phoenix meccseket ma játsszák.

Béres Lóránt a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című műsorának meghívottja Béres Lóránt. Szucher Ervin
a Maros KK elnökével a klub rendkívül nehéz helyzetéről illetve az esetleges túlélési esélyekről beszélget.
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A Mezőkövesdtől otthon elszenvedett vereség után javított az Újpest: idegenben legyőzte a
Debrecent a labdarúgó OTP Bank
Liga 22. fordulójában szombaton.
Ezzel pontszámban beérte a harmadik helyezett DVSC-t, amely
immár a legutóbbi negyedik bajnoki mérkőzésén nem tudott
nyerni, s mindössze egy pontot
szerzett. Az Újpest 2013 tavasza
óta először győzött bajnoki találkozón Debrecenben.
A Debrecen volt aktívabb az első
félidőben, többet birtokolta a lab-

Idegenben javított az Újpest

dát, helyzeteket is alakított ki, de
egyik akcióját sem tudta eredményesen befejezni. Időnként az Újpest is eljutott ellenfele kapujáig,
ám, akárcsak a hazaiaknál, a legígéretesebb lehetőségnél hiba csúszott
a kivitelezésbe.
Élénk tempóban kezdődött a második játékrész, a DVSC-nek pár
perc alatt több esélye is volt a vezetés megszerzésére, mégis az Újpest
jutott előnyhöz, mert Nagy Dániel
jó ütemű passza után Novothny higgadtan és pontosan lőtt 15 méterről
a hazaiak kapujába. Ezt követően a

fővárosi csapat bátrabban futballozott, több támadást vezetett, de a
hazaiak így is egyenlíteni tudtak
Könyves révén, aki kihasználta,
hogy Pajovic rosszul jött ki a kapujából. Az utolsó negyedórában
mindkét együttes törekedett a győzelem kiharcolására, ami a fővárosiaknak jött össze Pauljevic remek
megindulásának és Tischler szép
befejezésének köszönhetően.
A Debrecen összességében több
helyzetet alakított ki, az Újpest viszont jobban használta ki a lehetőségeit.

1. Ferencváros
2. Videoton
3. Debrecen
4. Újpest
5. Paks
6. Diósgyőr
7. Honvéd
8. Puskás Akadémia
9. Vasas
10. Balmazújváros
11. Szombathely

22
21
22
22
22
22
21
22
22
22
22

Ranglista
14
13
9
8
8
8
8
6
7
5
7

5
5
5
8
7
4
4
7
3
8
2

3
3
8
6
7
10
9
9
12
9
13

49-21
47-24
35-27
31-29
32-32
36-37
34-37
27-34
27-43
26-33
23-36

47
44
32
32
31
28
28
25
24
23
23

Jegyzőkönyv

Labdarúgó OTP Bank Liga, 22. forduló: Debreceni VSC – Újpest FC 1-2
(0-0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 2701
néző, vezette: Iványi.
Gólszerző: Könyves (76.), illetve Novothny (57.), Tischler (90.).
Sárga lap: Takács T. (53.), illetve Pauljevic (42.), Litauszki (70.), Simon
(93.).
DVSC: Nagy S. – Mészáros, Kinyik,
Bényei, Ferenczi J. (67. Barna) –
Varga K., Bódi, Tőzsér, Sós (86.
Csősz) – Takács T. (78. Tabakovic),
Könyves.
Újpest FC: Pajovic – Pauljevic, Litauszki, Bojovic, Burekovic – Nwobodo, Onovo, Diallo – Zsótér (46.
Simon K.), Novothny (77. Tischler),
Nagy D. (84. Sankovic).

Eredményjelző

Az újpesti Litauszki Róbert (b) és a debreceni Takács Tamás a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában játszott Debreceni VSC – Újpest FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban
2018. március 10-én.
MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Bálint Zsombor

Vereséget szenvedett a Marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó
csapata Sepsiszentgyörgyön, a kiesés elleni küzdelemben közvetlen
riválisa otthonában. Ez azt jelenti,
hogy a City’us gyakorlatilag teljes
bizonyossággal az utolsó helyen
végzi az alapszakaszt, így a rájátszásban, a kiesés elleni párharcban
idegenben kell megpróbálnia kiharcolni a bennmaradást. Tegyük
hozzá, hogy ezek voltak a háromszéki csapat első pontjai az idei bajnokságban.
Pedig nagyon jól kezdett Kacsó
Endre csapata a Szabó Kati csar-

Oda a pályaelőny a play-outban

nokban, Togan már a 17. másodpercben bevette Kisgyörgy kapuját.
A City’us továbbra is a jobb, érettebb csapat benyomását keltette, és
több lehetőséget kihagyott, hogy
növelje az előnyét. Furcsa mód az
első félidő közepétől, bár vezetésre
állt, vészkapusos taktikára váltott a
vendégcsapat, ám ez visszafelé sült
el, mert a lehetőségek kimaradtak
Kisgyörgy kapujánál, a házigazdák
azonban két perc alatt háromszor is
betaláltak az őrizetlen marosvásárhelyi kapuba. Mondhatjuk, ezt nagyon eltaktikázta a City’us! Miután
Togan egy távoli lövéssel szépített,
szünet előtt Veres 4-1-re növelte a
hazaiak előnyét, majd néhány má-

sodperccel a félidő vége előtt Pop
kisbüntetőből volt eredményes.
Szünet után hiába támadott ismét
többet a City’us, ismét a Sepsi Futsal volt eredményes, előbb egy ellentámadásból, majd ismét az üres
kapuba, hogy a végére a lélektanilag szétesett City’us még három
gólt kapjon. Váratlanul nagy zakó
az eddig nyeretlen ellenfél otthonában, amely csak azért nem utolsó,
mert a City’ust 8 ponttal büntették.
A teremlabdarúgó 1. liga alapszakaszából még két forduló van hátra,
a City’us március 20-án, kedden a
Dévai Autobergamót fogadja egy
abszolút egyesélyes találkozón.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A magyar labdarúgó NB I 22. fordulójában a következő eredmények
születtek: Debreceni VSC – Újpest
1-2, Mezőkövesd – Szombathelyi Haladás 2-1, Paks – Puskás Akadémia
3-1, Vasas – Budapest Honvéd 2-1,
Ferencváros – Balmaz Kamilla
Gyógyfürdő 5-0, Videoton – Diósgyőr 4-1.

Jegyzőkönyv

Teremlabdarúgó 1. liga, 16. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal – Marosvásárhelyi City’us 9-4 (4-3)
Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, 70 néző. Vezette: Răzvan Dincuţă
(Ploieşti), Ionel Boharu Predscu (Buftea). Tartalék: Radu Danielenco (Ploieşti).
Ellenőr: Florea Frusin (Bukarest).
Sepsi Futsal: Kisgyörgy (Papp L.) – Bende, Ambrus, Pulugor Zs., Tompa (Pulugor
I., Papp Cs., Veres, Neagoe, Bartos, Nagy R., Boér).
City’us: Coman – Boroş, Togan, Pop, Küsmödi (Iszlai, Dobai, Nagy, Kiss).
Gól: Bende (15., 15.), Neagoe (10.), Veres (20., 36.), Pulugor Zs. (31.), Tompa (33.,
34.), Papp Cs. (33.), illetve Togan (1., 18.), Pop (20. – kisbüntetőből), Iszlai (40.).

Eredményjelző

A teremlabdarúgó 1. liga 16. fordulójában a következő eredmények születtek:
Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal – Marosvásárhelyi City’us 9-4, Galaci United –
Resicabányai Munkás 13-2, Jászvásári Politehnica CSM – Dunărea Călăraşi 2-2.
A Csíkszeredai Imperial Wet – Székelyudvarhelyi FK mérkőzés lapzárta után ért
véget, a Dévai Autobergamo – Temesvári Informatica találkozót ma rendezik.

1. Temesvár
15
2. Déva
15
3. Galac
16
4. Székelyudvarhely 15
5. Călăraşi
16
6. Jászvásár
16
7. Csíkszereda
15
8. Resicabánya
16
9. Sepsiszentgyörgy 16
10. City’us*
16
* 8 büntetőpont levonva

Ranglista

13
12
12
11
6
5
5
3
1
2

2
3
1
2
3
3
2
0
0
0

0
0
3
2
7
8
8
13
15
14

101-17
123-22
89-36
124-51
53-60
66-71
72-71
45-157
29-118
37-136

41
39
37
35
21
18
17
9
3
-2
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A fametszésekkel kapcsolatos
kérdéseikkel, észrevételeikkel
forduljanak a városvezetéshez!

A lakossági bejelentések nyomán Marosvásárhely alpolgármestere, dr. Makkai Gergely március 9-én megtekintette a Vár sétányon zajló fametszési munkálatokat. Az alpolgármester a helyszínen
konzultált a városi kertészet szakembereivel, és megállapította, hogy a
szükséges beavatkozásokat megfelelően végzik.
Ugyanakkor Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala arra kéri a lakosságot, hogy jelezzék a városvezetésnek, amennyiben rendellenességeket észlelnek, vagy kérdéseik merülnek fel a város területén zajló
munkálatokkal kapcsolatban. Mindezeket jelezhetik a 0265-268.330as telefonszámon.
A köz-, bel- és külkapcsolatok osztálya

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
AZ ANA RESORT KFT. szakképzett SZAKÁCSOT alkalmaz. Érdeklődni a 0737-507-020-as telefonszámon. (61025-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT keresünk. Fizetés 3000 lej, házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (19886-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0770-183-799. (19886-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
BÁROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (61031)

ŞTEFANIA javasasszony bioenergiát használva a
böjti időszakban
imával és szentelményekkel
dolgozik Marosvásárhelyen. Az
egyház által is
elismert,
a
legsikeresebb a
lelki
problémák
megoldásában.
Leveszi az átkot, a rontást, feloldja a
kötéseket, kibékíti a szétváltakat, segít
alkoholizmus,
csontfájdalom,
megmagyarázhatatlan hasfájdalom,
epilepszia, idegbaj, családi viták
esetén, segít a magán- és üzleti
életben stb. A bándi Anita köszöni,
hogy Ştefania segítségével együtt
lehet kedvesével. János Régenből
hálás, hogy megszabadult a rontástól
és ismét jövedelmező az üzlete. Az
eredmény 100%-osan garantált. Hívják
bizalommal
a
0743-854-205-ös
telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: 7195)

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

ADÁSVÉTEL

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744-

474-863. (6216)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-

Hiába borult Rád a temető
csendje,
szívünkben
élni
fogsz mindörökre. A halál nem
jelent feledést és véget, amíg
élnek azok, akik szerettek
téged.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeretett
testvérünkre,
a
sáromberki
ifj.
KRISTÓF
PÉTERRE halálának első
évfordulóján.
Soha
nem
feledünk, csendes álmod
felett őrködjön szeretetünk.
Emléked egy életen át őrzik
testvéreid, Márta és családja,
Hajni és családja. Nyugodj
békében, drága testvérünk!
(7264)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága
jó férjre, édesapára, nagytatára,
BALOGH
SZÉKELY
JÓZSEFRE
halálának
5.
évfordulóján. Nyugalma fölött
őrködjön szeretetünk. Emlékét örökre őrzik szerettei.
(7285-I)

Kegyelettel emlékezünk március 12-ére, amikor 30 éve
eltávozott szerettei köréből a
Filharmónia volt dolgozója,
NYISZTOR CSABA. Emlékét
őrzi felesége, fia, Csaba és
családja, lánya, Izabella és
családja.
Emléke
legyen
áldott, nyugalma csendes!
(7300)

831. (7039)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(6801)

NEM ÁGYBAN FEKVŐ nyugdíjas hölgy

sürgősen

alkalmaz

gondozónőt

Megtettem mindent, amit
megtehettem, mert remény és
szeretet volt veled az életem.
Sohasem halványul szívünkben emléked, soha nem
szűnik meg lelkünk gyásza
érted.
Szomorú szívvel emlékezünk
március 12-én id. MARTON
MIHÁLY marosvásárhelyi lakosra
halálának
4.
évfordulóján. Nyugodj békében!
Szerettei. (7304)

ottlakással. Tel. 0365/414-789, 0747-

656-791. (7282)

VÁLLALUNK Lindab-tető-szerelést és

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

javítást, sürgős javításokat, cserép- és

fémcserépcserét,

javítást.

csatorna,

Nyugdíjasoknak

lefolyó15%

kedvezmény. Tel. 0753-923-247. (7297)

FAMETSZÉST vállalok. Tel.: 0754-321542. (1656)

MEGEMLÉKEZÉS

Hiányod még most is fáj,

mindegy, hány év telt el már.
Szomorú szívvel gondolunk

március 12-én a drága jó

feleségre, édesanyára, nagy-

mamára, anyósra, ADORJÁNI

MÁRTÁRA szül. Berzenczei
halálának

kilencedik

év-

fordulóján. Örök emlékét őrzi
férje,

fia,

lánya,

unokája. (7230-I)

menye,

Az elválás fájó emlékével
gondolok VARGYAS ROZÁLIA
halálának 3. évfordulóján
életünk legszomorúbb napjára, március 11-ére, amikor
megpihent a jó anyai szív.
Szeretet és hála övezi a sírt.
Őrzöm azt, amit mondtál és
tettél, ettől van az, hogy
nagyon
szeretlek
téged.
Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozom halkan,
zokogva. Most már nélküled
jön el a tavasz, bármilyen szép
is, nélküled nem lesz ugyanaz.
Hiányod nem pótolja semmi.
Drága jó szívét áldd meg,
Atyánk, és köszönöm, hogy ő
lehetett az én ÉDESANYÁM.
A szent hit csillaga, mely ott
ragyogott
megtört
szemeidben, világosítsa meg az
ismeretlen utat, hogy az örök
világosság fényénél megláthassad az Urat.
Emléked
legyen
áldott,
nyugalmad
csendes!
Én
őrzöm
szomorúan
édes
álmodat.
Bánatos
kicsi
leányod, Aranka. (sz.-I)

Minden mulandó ezen a
világon
Mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig
vezet,
Szívünkben
az
örök
emlékezet.
Hogy egy édesanya milyen
drága kincs,
Csak az tudja, akinek már
nincs.
Emlékezünk március 11-én
drága édesanyánkra, MÁTHÉ
MÁRTÁRA
halálának
2.
évfordulóján.
Szívünkben
emléke mindig élni fog.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Három
lánya: Márta, Ilka, Elvira, két
veje: Laci, Jóska, három
unokája: Anci, Ati, Lesly. (-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
id.
GAIER
BÉLÁRA,
a
szeretett édesapára, nagytatára,
halálának
hatodik
évfordulóján.
Leánya,
Rózsika,
unokája,
Csaba
feleségével, Ildikóval. „Élni
ment el.” Sz.I. (1661-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagytata, após, rokon, szomszéd, jó ismerős,
dr. RÁCZ BÉLA
főorvos
életének 92. évében március 8án csendesen megpihent. Temetése március 12-én 13
órakor lesz a katolikus temető
alsó kápolnájából.
A gyászoló család. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
anyós,
KERESZTESI ELLA
(volt Hanusz)
életének 76. évében türelemmel
viselt súlyos betegség után
örökre megpihent.
Szeretett halottunk temetése
március 12-én, hétfőn 13 órától
lesz a Jeddi úti temetőben. Nyugalma legyen csendes!
Gyászoló szerettei. (-I)

„Az ő szíve pihen, a miénk vérzik,
a fájdalmat csak az élők érzik.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, sógor, rokon és jó
szomszéd, a felsőszakadáti születésű, maroskeresztúri lakos,
a vasút volt dolgozója,
SZABÓ BENJAMIN
(Béni bácsi)
életének 88. évében örökre megpihent. Drága szerettünktől 2018.
március 12-én veszünk búcsút a
maroskeresztúri temetőben 14
órakor. Szép emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle felesége, Annus,
leánya, Tímea, veje, András
és unokái, Debóra és Boróka.
(1658-I)

Megrendült

szívvel

tudatjuk,

hogy a szerető férj, édesapa,

após, nagyapa,

id. CSATLÓS JÁNOS

életének 73. évében hirtelen elhunyt.

Gyászolja őt felesége, két fia,
menyei és négy unokája.

Nyugodjál békében! (1659-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
CSATLÓS JÁNOSTÓL.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Sand Vasile és családja,
valamint a lányok

a Fresh szalonból. (1659-I)

Megrendült szívvel, a Jóisten

akaratába beletörődve tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya, testvér, sógornő, kereszt-

mama, nagynéni, unokatestvér,

közeli és távoli rokon, igaz barát,

jó szomszéd, kolléganő és ked-

ves ismerős,

PINTILIE JUDITH

szül. Szabó Judith

életének 52., házasságának 29.

évében, 2018. március 10-én

megszűnt élni. Temetése folyó

hó 13-án 14 órakor lesz a refor-

mátus temetőben, katolikus szer-

tartás szerint. Nyugodj békében,
te drága szív!

Bánatos férje, Péter, lánya,
Timike, fia, Sanyika

és Annamária. (1662-I)

„Fiatal vagyok, élni akartam még.

Ez a szörnyű betegség miért
pont engem ért?”

Összetört szívvel, Isten akara-

tába még bele sem nyugodva bú-

csúzom drága testvéremtől,
PINTILIE JUDITHTÓL
szül. Szabó Jutka.

Türelemmel

viselted

életed

nehéz megpróbáltatásait, nyu-

godj békében ott fent az angyalok közt.

Bánatos testvéred, Marika

és családja. (1662-I)

Szomorú szívvel búcsúzom sze-

retett keresztmamámtól,

PINTILIE JUDITHTÓL.

Emléked legyen áldott, nyugal-

mad csendes!

Beáta. (1662-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük ki

a gyászoló családnak SZABÓ
BÉNI

apatársunk

munkatársunk
alkalmából.

Isten

és

vasúti

elhunyta

nyugtassa

békében! Fogarasi Ferenc és
családja. (1657-I)
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Üdülés: HURGHADA

EGYIPTOM
ÁPRILISI – MÁJUSI
AJÁNLATOK

Repülővel Kolozsvárról (minden illetékkel)

Indulás: 2018. április 18.

397 euró / fő / 7 éj all inclusive, Hotel Grand Hotel 4*
432 euró / fő / 7 éj, all inclusive Hotel Pickalbatros Seaworld 5*
439 euró / fő / 7 éj, all inclusive, Hotel Grand Resort 5*
439 euró / fő / 7 éj, all inclusive, Hotel Albatros Aqua Park 5*
565 euró / fő / 7 éj, all inclusive, Hotel Jungle Aqua Park 5*
Indulás: 2018. május 2.

371 euró / fő / 7 éj all inclusive, Hotel Grand Hotel 4*
392 euró / fő / 7 éj, all inclusive, Hotel Grand Resort 5*
505 euró / fő / 7 éj, all inclusive Hotel Pickalbatros Seaworld 5*
505 euró / fő / 7 éj, all inclusive, Hotel Albatros Aqua Park 5*
594 euró / fő / 7 éj, all inclusive, Hotel Jungle Aqua Park 5*

Az árak tartalmazzák: a repülőjegyet a Kolozsvár – Hurghada –
Kolozsvár útvonalon, a repülőtéri illetékeket, a transzfert:
repülőtér – szálloda – repülőtér,
7 éj szállást a választott szállodában, all inclusive ellátást.

