
Kiléptek 
a dobozból 
Szombaton a Kultúrpalota nagytermét
zsúfolásig megtöltő közönség előtt
kétórás élő műsorral köszöntötte ön-
magát és hallgatóit a hatvanéves ma-
rosvásárhelyi területi rádióstúdió
magyar szerkesztősége.  
____________5.
Mentőcsónak(ok) 
a háborgó 
tengeren?
A beszélgetésen kiderült, hogy az el-
múlt években megyénkben szégyenle-
tesen kevés vidékfejlesztési
pályázatot írtak, a gazdák továbbra is
idegenkednek ettől a finanszírozási
formától, mert nincs olyan szakember,
aki ebben segítene.
____________6.
Fedett pályás 
atlétika-vb: Márton
Anita aranyérmes
Márton Anita a magyar atlétika első vi-
lágbajnoki címét szerezte meg pénte-
ken azzal, hogy 19,62 méteres
országos csúccsal megnyerte a női
súlylökést a birminghami fedett pályás
vb-n.
____________7.
Az Educatio 
kupáért játszottak
Szovátán
A kétnapos tornára 16 együttes 
(a tavalyi győztes, valamint az RMPSZ
vezetősége által meghívott magyaror-
szági partnerintézmények csapatai)
nevezett be…
____________9.

„Céltalanság és a vízió hiánya jellemzi ma Romániát. A vízió
és az ország stratégiai terveinek hiánya a mindennapokra is
rányomja bélyegét: nő a szegénység, nő az elvándorlás, és
mit sem ér a gazdasági növekedés, ha ezt nem fenntartható
módon fordítja vissza a gazdaságba a kormányzat, úgy, hogy
új munkahelyek létesüljenek, hogy a szegénység felszámo-
lására koncentráljon” – jelentette ki a Szövetségi Képviselők
Tanácsának (SZKT) szombati ülésén az RMDSZ elnöke. 

Kelemen Hunor szerint lehet, hogy „sokak számára unalmas, hogy
mindig azt mondjuk, számunkra is, hogy mindig ugyanazt kell monda-
nunk”. De száz évvel ezelőtt arról döntöttek az előttünk élő nemzedékek,
hogy „meg fognak küzdeni a megmaradásunkért”. Ezért „újra és újra el
kell kezdeni a harcot, nem szabad belefáradni, nem szabad abbahagyni”.
A centenárium évében pedig azért kell erről beszélni, „mert hiszünk
abban, hogy amit kérünk, az nem vesz el senkitől semmit, nem fosztja
meg a többséget”.

A családorvosok kimaradtak
Nemrég csengett le a családorvosok tiltakozása, akiknek a kért tíz

százalék helyett a költségvetési alapból 5,8 százalékot ígértek, holott
az adóreform következtében sokkal magasabbak lesznek a kiadásaik
a rendelők fenntartását és a középkáderek bérét illetően. A házior-
vosok, akik a bürokrácia csökkentéséért is felemelték a szavukat az
év első napjaiban, mit sem tudhattak arról, hogy március 1-től rob-
banni fog, azaz megkétszereződik a romániai állami egészségügyi há-
lózatban dolgozó kollégáik és az egészségügyi asszisztensek bére.
Jelentős mértékben növekszik a gyógyszerészeké és az egyéb alkal-
mazottaké is, akik közül csupán az egészségügyi adminisztrációban
dolgozókról nem esik szó. Azt viszont nyilvánosságra hozták, hogy
egy szakorvos jelenlegi bruttó 4.675 lejes bére 10.563 lejre, egy fő-
orvosé bruttó 6.010 lejről 13.338 lejre emelkedik, egy elsőéves rezi-
dens orvos havi bruttó 2.800 lej helyett 5.700 lejt fog keresni. Az
emelkedés ennél is magasabb a sürgősségi ellátásban és az igazság-
ügyi orvostanon dolgozó egészségügyi alkalmazottak esetében. A pót-
lékokat illetően legtöbb 30 százalékról beszélnek, holott az ügyeletek
díjának az emelése 2016-ban ennél nagyobb mértékben növelte az
orvosok bérét, ami a továbbiakban vitára adhat okot.

Az indoklás szerint azért volt szükség a már-már európai színvo-
nalú béremelésre, mivel a Romániában működő 11 általános orvosi
fakultás ellenére, amelyek európai rekordként évről évre ontják az
orvosokat, kiürültek a romániai kórházak és a járóbeteg-rendelők,
különösen a kisebb vidéki településeken. A sohasem pontos romániai
statisztikák szerint a 2007-es uniós csatlakozás óta több mint 15.700
orvos hagyta el az országot, és manapság 14.000-en dolgoznak az
állami ellátásban. Az eltávozott orvosok képzése a statisztikák szerint
3,5 milliárd, orvosonként 81.000 lejbe került. Arról nem szól 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Folytatódik a Webkamra program
Idén is működik a Fókusz Öko Központ Webkamra elne-
vezésű közvetlen értékesítési hálózata, aminek célja kap-
csolatot teremteni a városi fogyasztók és a vidéki
kistermelők között, és termékeik vásárlására ösztönözni a
fogyasztókat. Az idei első találkozóra március 8-án, csü-
törtökön délután 5–7 óra között kerül sor a Fókusz Öko Köz-
pont marosvásárhelyi, Liliom utca 22. szám alatti székhelyén.
A kínálatban sajtok és tejtermékek, mézkészítmények, házi
készítésű szörpök (fekete ribizli, bodza, áfonya, fenyőrügy),
teakeverékek, lekvárok, szárított fűszernövények szerepel-
nek. A továbbiakban minden hónap elején megszervezik a
közvetlen értékesítést a Liliom utcai székhelyen. 

Jogi tanácsadás
Március 7-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

A székely szabadság napja 
Mezőfelében

A mezőfelei református egyházközség és az Erdélyi Ma-
gyar Közművelődési Egyesület minden érdeklődőt vár
március 11-én, vasárnap Mezőfelébe, a délelőtt 11 órakor
kezdődő istentiszteletre, valamint a székely és magyar
szabadság napja alkalmából szervezett ünnepi műsorra.
Ez alkalommal ismertetik Az igazság szabaddá tesz című
könyvet, megnyílik a Peripravát bemutató fényképkiállítás,
és leleplezik az ártatlanul elítélt, a Duna-delta munkatábo-
rait megjárt személyek, kiemelten a falu szülöttei – Ábrám
Sámuel, Fülpösi Jenő, Kacsó Tibor – emlékére állított
szobrot. A résztvevők a kommunizmus áldozatainak szóló
főhajtás keretében Ábrám Sámuel születésének 110. év-
fordulójáról is megemlékeznek.

Hangverseny Segesváron
A kolozsvári Concordia vonósnégyes hangversenyezik
március 7-én, szerdán 18 órakor a Segesvári Polgármes-
teri Hivatal dísztermében. Fellépnek: Béres Melinda és
Dénes Anna (hegedű), Király Erzsébet (brácsa), Ortenszky
Gyula (gordonka). Műsoron Paul Richter- és Johannes
Brahms-művek. A belépés ingyenes.

Csóka Szilárd Zsolt kiállítása
Több sikeres egyéni tárlat után szülővárosában is újra kö-
zönség elé lép a fiatal festőművész, Csóka Szilárd Zsolt.
Kiállítása a Bernády Házban nyílik meg március 9-én, pén-
teken 17 órakor. Az idén 30. évébe lépő alkotó munkáiból
az utóbbi hetekben, hónapokban Bukarestben, Sepsi-
szentgyörgyön, Csíkszeredában láthatott válogatást a
nagyérdemű. A marosvásárhelyi tárlatnyitón Ungvári-Zrínyi
Kata méltatja a művész munkásságát.

Imádság háború után 
– ünnepi előadás

Március 15-e tiszteletére Imádság háború után című elő-
adására 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. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma ADORJÁN, ADRIÁN, 
holnap LEONÓRA, INEZ
napja.5., hétfő

A Nap kel 
6 óra 55 perckor, 

lenyugszik 
18 óra 13 perckor. 
Az év 64. napja, 

hátravan 301 nap.
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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 80C
min. 00C

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

A magyar nyelven latin zenét
játszó Gábriel együttes születé-
séről tavaly szeptemberben szá-
moltunk be olvasóinknak. A
Defender frontembere, a maros-
vásárhelyi származású Fülöp
Imre által alapított együttes har-
madik dalához érkezett, ehhez
készül most a videoklip, amelyet
eredetileg március 10-én mutat-
tak volna be az előadó szülővá-
rosában. A hirtelen érkezett
hideg miatt azonban a klipet
nem sikerült befejezni, így a Mű-
vész moziba tervezett premierre
később kerül sor. Fülöp Imrével az
új Gabriel-szerzeményről be-
szélgettünk.

– Miről szól a dal?
– Az az érdekessége, hogy két-

nyelvű, magyarul és angolul is elké-
szült. A magyar címe Titkos szó,
angolul Miss you before you go (sz.m.:
Mielőtt elmennél, már hiányzol), és

amint a kétféle cím is jelzi, a magyar
változatnak egészen más szövege van,
mint az angolnak. A dal egy párkapcso-
lati történetet mutat be két idősíkban,
a múltban és a jelenben, ezt láthatjuk a
videoklipben is.

– Zeneileg maradt a latin stílus?
– Természetesen. A jól ismert spa-

nyol gitár és a latin ritmusok vezetik a
dalt, ugyanakkor fúvós hangszer is sze-
repet kap benne.

– Mikor született a Titkos szó?
– Még novemberben, de mivel erő-

teljesen nyári hangulatú, úgy döntöt-
tünk, szerencsésebb, ha tavaszig
várunk a megjelentetésével. Magyar-
ország egyik legjobb stúdiójában ké-
szült a felvétel Johnny K Palmer zenei
producerrel és Vigh Attila zeneszerző
kollégámmal közösen.

– Beszéljünk egy kicsit a videoklip-
ről.

– Február 23–25-re terveztük az el-
készítését, a havazás miatt azonban bi-
zonyos jeleneteket nem tudtunk
leforgatni, így ezt március 9–11-ére ha-
lasztottuk. Nagy stábbal dolgozunk,

Tóth Jessica és Pál Zoltán színészek
játsszák a főszerepet a történetben.

– A Defendert jól ismerik a maros-
vásárhelyiek. Ha jól tudom, a Gábriel
még nem mutatkozott be városunkban.

– Igen, ez lesz a nagy bemutatkozás.
A Művész moziban a videoklip mellett
a kulisszák mögé is betekintést nyer-
hetnek, a werkfilmet (sz.m.: filmnapló)
is láthatják az érdeklődők. A rendezvé-
nyen jelen lesz az egész stáb, a színé-
szek, támogatók (akik közül a Hell
Energyt emelném ki, nélkülük ugyanis
nem jöhetett volna létre a videoklip),
illetve a budapesti zenészekből fel-
épülő együttes: Rabi Bálint (basszus-
gitár, rap), Manga Mihály (dobok),
Pethő Csabi (gitár), Molnár Tamás
(trombita). A bemutatón meghívóval
lehet részt venni, ez a Gábriel hivatalos
Facebook-oldalán, a GabrielsWorldOf-
ficial oldalon lesz igényelhető. 

– Mikorra várhatjuk az eseményt?
– Ezt szintén a Facebook-oldalunkon

jelentjük be március 11. után. Itt majd
az új dal, illetve a videoklip is elérhető
lesz a premier utáni naptól kezdődően. 

Nyári hangulatú új Gábriel-klip
Videoklip-premier Marosvásárhelyen

Pénteken délután 13.30
óra körül Marosfelfaluban
egy teherautó vezetője el-
vesztette uralmát a jármű
fölött, egy hídfőnek ütkö-
zött, majd egy családi ház
oldalának csapódva felbo-
rult. A sörszállítmány szét-
szóródott, a járműben
jelentős anyagi kár keletke-
zett, két személy könnyebb
sérülést szenvedett. A me-
gyei készenléti  felügyelő-
ség szászrégeni egysége
tűzoltóautóval, egy
SMURD rohammentő ko-
csival és tíz altiszttel sietett
a helyszínre – tájékoztatott
Virag Cristian, a Horea
Vészhelyzeti Felügyelőség
munkatársa. (szer)  

Sörszállítmány az árokban
Háznak csapódott a haszonjármű

39, 34, 21, 10, 30 + 4
rendkívüli  húzás: 38, 1, 25, 30, 7+ 7 NOROC PLUS: 2 4 5 5 1 6

30, 17, 6, 15, 40, 8
rendkívüli  húzás: 7, 4, 3, 37, 1, 22 SUPER NOROC: 7 1 2 7 2 3

17, 40, 3, 31, 19, 41
rendkívüli  húzás: 20, 40, 19, 32, 39, 29 NOROC: 8 4 0 2 0 3 2

Nagy Székely Ildikó

Fotó: ISU



Már 73-ra nőtt az influenza 
áldozatainak száma

Vasárnap 73-ra emelkedett azok száma, akik influ-
enza miatt haltak meg idén – közölte a közegészség-
ügyi intézet. A legutóbbi áldozat egy 53 éves, Hunyad
megyei nő, aki más betegségben is szenvedett, és
nem volt beoltva influenza ellen. (Agerpres)

Megalakulhat 
a negyedik Merkel-kormány

Kétharmados többséggel jóváhagyta a Német Szo-
ciáldemokrata Párt (SPD) tagsága a Keresztényde-
mokrata Unióval (CDU) és a bajor
Keresztényszociális Unióval (CSU) kidolgozott koalí-
ciós szerződést – jelentették be az SPD vezetői va-
sárnap Berlinben. A CDU/CSU pártszövetséggel
2013-ban kezdett kormányzás folytatásának ügyét el-
döntő szavazáson a 463.723 szavazásra jogosult
párttag 78,39 százaléka vett részt, és az érvényesen
szavazók 66,02 százaléka voksolt a koalíciós szer-
ződés elfogadására. Ezzel elhárult az utolsó akadály
Angela Merkel CDU-elnök negyedik kormányának
megalakítása elől. Az új szövetségi kormány várha-
tóan március 14-én, a tavaly szeptemberi szövetségi
parlamenti (Bundestag-) választás utáni 170. napon
alakul meg. Ez az eddigi leghosszabb kormányalakí-
tási folyamat Németországban. (MTI)

Trump meghosszabbította 
az Oroszország elleni szankciókat

Egy évvel meghosszabbította Donald Trump amerikai
elnök pénteken aláírt rendeletében a Krím félsziget
2014-es bekebelezése, illetve az Ukrajnában harcoló
kormányellenes lázadók feltételezett támogatása
miatt Oroszország ellen elrendelt szankciós intézke-
déseket – közölte a Fehér Ház sajtóosztálya. A köz-
zétett dokumentum szerint a 2014. március 6-án,
március 16-án, március 20-án illetve december 19-
én elrendelt büntetőintézkedések meghosszabbítá-
sáról van szó. Az elnöki rendelet megfogalmazása
szerint Oroszország ukrajnai szerepvállalása válto-
zatlanul „szokatlan és rendkívüli” veszélyt jelent az
amerikai nemzetbiztonságra. Az irat szerint Trump
ezért arra a megállapításra jutott, hogy az említett
rendelkezéseknek 2018. március 6-án túl is hatály-
ban kell maradniuk. (MTI)

Kocsmai túlóra a hercegi 
esküvő tiszteletére

A szokásosnál két órával hosszabb nyitvatartással
ünnepelhetik az angliai és a walesi pubok Harry her-
ceg és menyasszonya, Meghan Markle esküvőjét. Az
idén 34 éves herceg – Károly trónörökös és a néhai
Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet ki-
rálynő unokája – és a 37 éves amerikai színésznő el-
jegyzését november végén jelentették be. Az esküvő
május 19-én lesz Windsorban, a legősibb angliai ki-
rályi rezidencián. Amber Rudd brit belügyminiszter
vasárnap ismertetett rendeletében közölte, hogy az
angliai és a walesi pubok az esküvő napjára virradó
éjjel, valamint a ceremónia után is hajnali 1 óráig fo-
gadhatják a vendégeket. (MTI)
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a krónika, hogy a szakorvosok mellett elmentek a házi-
orvosok is, jelenleg 600 háziorvosi rendelő üres az or-
szág félezer helységében. A leginkább igénybe vett
alapellátásban dolgozó orvosok átlagéletkora pedig 55
év, ami, ha nem történik változás, oda vezet, hogy né-
hány év múlva az alapellátást egy fiatal végzős sem
fogja választani. 

Nincsenek kényelmes helyzetben a fejlett nyugat-eu-
rópai országok sem, állítólag helyenként az orvoshiány-
nak évente csak néhány százalékát tudják pótolni. Ezért
fogadják néhány országban ma is szívesen a romániai
orvosokat. Közben egyre erősödnek azok a hangok,
amelyek szerint, ha a focistákért fizetnek, azok az álla-
mok, ahol a Romániában végzett orvosok száma 3.000-
4.000 között van, valamilyen kárpótlást, támogatást
adjanak az országnak, ahol a szakembereket kiképezték. 

Bár sokan az alacsony fizetéssel magyarázzák a fehér
köpenyesek elvándorlását, az ő véleményük szerint leg-
alább annyit nyom a latban az egészségügy átpolitizá-
lása is, hiszen a vezető tisztségekre való kinevezéskor
nem a szakértelem, hanem elsősorban a politikai színe-
zet számít. A többi kifogáson, mint a rossz munkakörül-
mények, a gyenge felszereltség, az akadozó gyógyszer-
és egészségügyi segédeszközökkel való ellátás stb., az
emelt fizetések sem segítenek. A kórházak költségvetése
a béreket leszámítva továbbra sem lesz nagyobb, így az
ellátás javulására sem számíthatunk. Ami a hálapénzt
illeti, az elemzők szerint a zsúfoltság, az orvoshiány
miatt látványos változás ott sem lesz. 

A családorvosok 
kimaradtak
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
Az ország 1.100 tanintézményében bojkottálják a pedagó-

gusok a nyolcadikosok országos képességfelmérőjének hétfőn
kezdődő próbavizsgáját – közölte a Tanügyi Szabad Szakszer-
vezetek Szövetsége (FSLI). Az érdekvédelem azt követően
döntött így, hogy sem a kormány, sem a parlament két házá-
nak elnöke nem válaszolt a követeléseiket tartalmazó bead-
ványra. Az ország 28 megyéjének 1.100 oktatási
intézményében döntöttek úgy a szakszervezeti tagok, hogy
nem vesznek részt a nyolcadikosok országos képességfelmé-
rőjének hétfőtől szerdáig zajló próbavizsgáján. Az FSLI köz-
leménye értelmében a kezdeményezést az érdekvédelem
országos vezetősége és a szülői egyesületek országos szövet-
sége is támogatja. Az FSLI többek között azt kéri a kormány-
hoz és a két házelnökhöz intézett beadványában, hogy
mondjanak le a kilátásba helyezett iskola-összevonásokról, a
leépítésekről és bizonyos pótlékok megszüntetéséről, vala-
mint hogy növeljék az úgynevezett fejpénz összegét. Amiatt
is elégedetlen a szakszervezet, hogy a 2017/153-as kerettör-
vény értelmében – amely megszabja, hogy a legkisebb és a
legnagyobb fizetés aránya 1 a 12-höz – a pedagógusok 1,64
és 2,76 közötti szorzóval a bértábla alsó harmadában foglal-

nak helyet. Az érdekvédelem azt is kilátásba helyezte, hogy
a március 19-e és 22-e között zajló próbaérettségit is bojkot-
tálni fogja.
A szaktárca szerint a bojkott nem megoldás

Felhívást intézett vasárnap az oktatási minisztérium a pe-
dagógusokhoz, hogy a tanulók érdekében tegyenek le az or-
szágos képességfelmérő bojkottjához hasonló „radikális”
kezdeményezésekről. „A bojkott nem megoldás. Felhívást in-
tézünk a pedagógusokhoz, akik 2018. március 1-jétől 20 szá-
zalékos béremelésben részesültek, hogy ne
kezdeményezzenek olyan lépéseket, amelyek kihatással len-
nének a tanulókra. Első próbavizsgájuk előtt állnak, erős ér-
zelmi hatást gyakorolna ez rájuk” – áll a szaktárca
közleményében. A minisztérium ugyanakkor emlékezteti a
szakszervezeteket, hogy folyamatban van a kollektív munka-
szerződés újratárgyalása, és a szerződés értelmében az érdek-
védelmi szervezetek vállalták, hogy ez idő alatt nem
kezdeményeznek munkakonfliktust. A tárca illetékesei állandó
kapcsolatban állnak a szakszervezeti vezetőkkel, és minden
döntést a velük való egyeztetés nyomán hoznak meg – mutat
még rá a közlemény. (Agerpres)

Bojkottálják a nyolcadikosok próbavizsgáját

Nem támogatta a másik két ellen-
zéki párt a Népi Mozgalom Pártjá-
nak (PMP) azon kezdeménye-
zését, hogy parlamenti különbi-
zottság vizsgálja ki a fekete-ten-
geri gáz magyarországi
exportjának tervét – tudatta va-
sárnap Eugen Tomac, a PMP ügyve-
zető elnöke.

A Traian Băesescu volt államfő ve-
zette PMP szerint tisztázni kellene, ho-
gyan rendezte meg a Transgaz a még
épülő román–magyar gázvezeték kapa-
citáslekötési eljárását a 2022-2037 kö-
zötti időszakra.

Tomac vasárnap kiadott közleményé-
ben azt állította: a PMP meglepődve ta-
pasztalta, hogy sem a Nemzeti Liberális
Párt (PNL), sem a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség (USR) nem támogatta
azon javaslatát, hogy parlamenti külön-

bizottság vizsgálja ki azokat az „érdek-
összefonódásokat, amelyek révén Liviu
Dragnea román gázt juttatna Orbán Vik-
tornak”.

A PMP ügyvezető elnöke szerint az
ügylet átláthatatlansága miatt könnyen
lehet arra következtetni: Dragnea a kor-
mányának nyújtandó RMDSZ-támoga-
tás fejében ígért gázt a magyar
miniszterelnöknek.

„Jó lett volna megtudni, hogy men-
tünk bele egy olyan projektbe, amelynek
értelmében a fekete-tengeri gáz Ausztria
helyett már csak Magyarországig jusson
el. Ki és hogyan döntött úgy titokban,
hogy a fekete-tengeri gáztartalékokat
tartsuk fenn Magyarország javára?” –
idézték a román hírügynökségek a PMP
ügyvezető elnökének közleményét.

Az ellenzéki médiumok és a jobbkö-
zép ellenzéki pártok magyarellenes elő-

ítéletekre alapozva napok óta támadják
a szociálliberális kormánykoalíciót, ami-
óta kiderült, hogy magyar cégek nyerték
meg az Arad és Szeged között hamaro-
san elkészülő román–magyar gázvezeték
kapacitáslekötési eljárását.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági
és külügyminiszter február 5-i bukaresti
tárgyalásait követően bejelentette: törté-
nelmi előrelépést hozhat Magyarország
energiabiztonságában a magyar–román
együttműködés, mivel Románia vállalta:
2020-ra megteremti a Magyarországra
irányuló gázexport műszaki feltételeit,
2022-től pedig lehetőség nyílik jelentős
mennyiségű, a Fekete-tengeren kiter-
melt gáz Magyarországra szállítására,
miután magyar vállalatok kötötték le a
gázszállítási útvonal teljes, évi 4,4 mil-
liárd köbméteres szállítási kapacitását.
(MTI)

Nem támogatták a magyarországi 
gázexport tervének parlamenti kivizsgálását

Rendőrőrsöt gyújtottak fel Vaslui megyében
Egy 23 és egy 25 éves fiatalembert gyanúsítanak a Vaslui

megyei Fereşti község rendőrségi épületének felgyújtásával
– közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Mindkét fiatal bün-
tetett előéletű. Egyikük több lopás és rablás elkövetője, 2017-
ben pedig hatósági közeg bántalmazásával vádolták meg,
miután megvert egy rendőrt. A másikat több, Belgium terüle-
tén elkövetett lopás miatt ítéltek el az ottani hatóságok – nyi-
latkozta az Agerpres hírügynökségnek Silvia Manta
rendőrségi szóvivő. A két fiatalembert kihallgatták, rongálás

és hatósági közeg bántalmazása miatt vizsgálódnak ellenük.
Fereşti község rendőrőrsének épületénél a vasárnapra vir-

radó éjszaka csaptak fel a lángok. Mintegy 15 négyzetméteren
leégett a tetőzet, további 5 négyzetméteren pedig jelentősen
megrongálódott. A tűzoltók gyors közbelépésének köszönhe-
tően nem terjedt át a tűz az épület belsejére, a három helyi-
ségben levő javakban nem esett kár. Már az első vizsgálatok
arra engedtek következtetni, hogy gyújtogatás történt, ugyanis
benzinnyomokat találtak a helyszínen. (Agerpres)

A NATO szerint elfogadhatatlan 
az orosz fenyegetés

Az új orosz csapásmérő eszközök kifejlesztéséről
szóló fenyegetés elfogadhatatlan a NATO számára
a szövetség szóvivője szerint.

Pénteki nyilatkozatában a szóvivő hangsúlyozta, a NATO
nem akar újabb hidegháborút, sem újabb fegyverkezési ver-
senyt. Minden szövetséges támogatja a bizalmat szolgáló
fegyverzetellenőrzési megállapodásokat – húzta alá.

„Mint már többször is világossá tettük, a katonai szövetség
rakétavédelmi rendszere nem Oroszország ellen irányul. A
rendszer védelmet nyújt az euroatlanti térségen kívüli ballisz-
tikus rakétákkal szemben” – fogalmazott.

A NATO Oroszországgal folytatott politikájában a határo-

zott elrettentésre, valamint az előremutató párbeszédre össz-
pontosít. „Mindkét megközelítés mellett elkötelezettek va-
gyunk” – tette hozzá a szóvivő.

Vlagyimir Putyin orosz államfő csütörtökön, a Szövetségi
Gyűléshez (a kétkamarás orosz parlamenthez) intézett beszé-
dében azt állította, hogy Oroszország olyan csapásmérő esz-
közöket fejlesztett ki, amelyeket a létező rakétavédelmi
rendszerek nem képesek elhárítani. Az új fegyverek megléte
új alapot jelenthet a tárgyalások széles köréhez – húzta alá.

Az orosz vezető ugyanakkor azt állította, hogy a megnöve-
kedett orosz katonai potenciál megbízható garanciája a béké-
nek. (MTI)

A pénzügyminiszter szerint fenntartható a bérrendszer
A megnövelt fizetésekkel is fenntartható a bérrend-
szer – jelentett ki pénteken târgoviştei sajtóérte-
kezletén Eugen Teodorovici pénzügyminiszter.

A tárcavezető arról biztosította az egybegyűlteket, hogy
mindent felvállalnak, amit a kormány vagy a parlament jóvá-
hagyott.  Teodorovici szerint ennél nagyobb problémát jelent
az indokolatlan kiadások lefaragása.

„A fenntarthatóság miatt nem kell aggódni. Nem itt van a
probléma. A probléma az, hogy meg kell próbálnunk csök-
kenteni az indokolatlan költségeket, de ez nem jelenti azt,
hogy utcára teszünk embereket” – nyilatkozta Teodorovici.

Hozzátette: jövő évtől a pénzügyminisztériumból eltűnnek
a papírok és írószerek, és teljesen áttérnek a dokumentumok
digitális feldolgozására.

„A papírnak el kell tűnnie a közigazgatásból. Ha egyszer
törvény van arra, hogy alkalmazható az elektronikus aláírás,
akkor mit keressen a papír a minisztériumban? Jövő évtől a
pénzügyminisztériumban nem fognak találni sem papírt, sem
filctollat, sem golyóstollat, csak esetleg egy-egy kis, újrahasz-
nosítható anyagból készült jegyzetfüzetet és ceruzát, amelye-
ket a szociális vállalatok állítanak elő, nem más” – mondta a
miniszter. (Agerpres)



Azok a gyermekek, akik a télen
nem jutottak el a hegyekbe, február
utolsó napjaiban és az első márciusi
hétvégén bepótolhatták a szánkó-
zást, hógolyózást. De megfelelnek-
e a célnak, biztonságosak-e a
havazásban szánkósok, műanyag
lapátosok ostromja alá kerülő lakó-
telepi domboldalak? – rövid kör-
utunkon ennek próbáltunk
utánanézni.

A kövesdombi gyermeknép szá-
mára az unitárius templom mögötti
domboldal az egyik legnépszerűbb
szánkózóhely. Ottjártunkkor is egy-
más után ereszkedtek a fából, mű-
anyagból készült „járművek”, pár
kisebb gyermek pedig a legbizton-
ságosabb, nejlonszatyros módszert
választotta. Bántódásuk persze a la-
páton, tányéron csúszóknak sem es-
hetett – még akkor sem, ha
kellékeiket egymáshoz illesztve
„vonatoztak” –, a gyorsabban sikló,
hagyományos szánkók közül azon-
ban jó pár az úttesten állt meg. Az
utca túloldalán szintén nagy volt a
nyüzsgés, egy tömház alatti lejtőn
indultak mindegyre a pár másod-

perces szánkóversenyek, hógolyó-
csaták. 

Egy édesapa a domb aljában
várta, hogy lánya újra meg újra le-
ereszkedjen.

– A nyolcvanas években én is itt
csúszkáltam, de akkor nem tíz-

húsz, hanem hetven-nyolcvan gyer-
mek szórakozott ezen a helyen.
Igaz, akkoriban még nem volt ilyen
hepehupás a terep, korlát sem volt
a lejtő aljában. Véleményem szerint
teljesen fölösleges, mert úgysem
kapaszkodik meg benne senki, aki

nehezen jár, az el sem indul az
emelkedőn. Ha viszont a gyer-
mekek nekimennek a szánkóikkal a
betoncsöveknek, megsérülhetnek –
mondta az aggódó szülő, aki úgy
gondolja, a gyermekek számára
nincsen alkalmas szánkózóhely a
városban.

A Kövesdomb másik felében, az
úgynevezett Hangya- (Furnica) lép-
csőknél is szívesen ereszkednek a
gyermekek. A fákat elnézve azon-

ban ez sem a legmegfelelőbb hely a
téli hancúrozásra.

A Somostetőn idén nem üze-
melt a gumikerekes szánkópálya,
erre az enyhe időjárás miatt nem
volt lehetőség. Mircea Moldo-
van, a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal illetékes osz-
tályvezetője lapunk megkeresé-
sére elmondta, hogy egyetlen hét-
végére nem indítják be a
szolgáltatást. A játszótéri Erdei
Házikóban viszont egész télen in-
gyen lehetett szánkót kölcsönözni,
ezt azonban egyszer sem vették
igénybe a vásárhelyiek.

Ottjártunkkor csupán pár kis-
gyermek ereszkedett a szánkópá-
lyán, egy nagyobb, nyolcéves kisfiú
pedig a pálya szélén hógolyót gyúrt.
Édesanyjától megtudtuk, hogy
mivel a November 7. negyedben
laknak, a régi szerpentinre járnak
szánkózni. Legszívesebben azon-
ban felmennek a Bucsinra vagy a
hévízi sípályára.

– Azt hittem, rengetegen lesznek
itt, de alig jött valaki. Hol vannak
ilyenkor a gyermekek? Otthon, a
számítógép előtt vagy egy bevásár-
lóközpont játszóházában? – tette fel
a költői kérdést az édesanya, mi-
közben kisfia a leparkolt szánkóhoz
lépett, és elindult vele felfele, a
pálya tetejére.
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Biztonságosak a városi szánkózóhelyek?
Hétvége a hóban

Céltalanság és vízióhiány Ezüstfenyő-díjazás

Az RMDSZ idén 16. alkalommal díjazta azok munkáját, akik jelentős szerepet vállaltak a kö-
zösségi javak és a szülőföld visszaszerzésében, valamint a szövetség programjának megvalósítá-
sában. Szombaton a Szövetségi Képviselők Tanácsa ülése előtt huszonhárman vették át az
Ezüstfenyő díjat Kelemen Hunor szövetségi elnöktől.

A Kultúrpalota nagytermében sorra került ünnepi rendezvényen Kelemen Hunor szövetségi
elnök hangsúlyozta: „Hálánkat azok felé fordítjuk, akik az elmúlt években értékeket mentettek, és
arra kérjük őket, folytassák ezt a munkát. A 2018. év nehéz lesz, de esély is arra, hogy felmutassuk,
az utóbbi száz évben értékeket teremtettünk. Mutassuk meg, minden téren hozzájárultunk a társa-
dalom építéséhez, fejlesztéséhez”. Az elnök szerint 2018 nagy kihívás mindannyiunk számára, de
tekintsünk rá mint esélyre, lehetőségre. 

Az RMDSZ 2017-es Ezüstfenyő díjasai: 
* Bartók Béla, az RMDSZ nagyszentmiklósi szervezetének elnöke
* Dimény János nyugalmazott iskolaigazgató
* Dobolyi István tanár, a felfalusi Kovács Antal Alapítvány elnöke
* Dósa Mária Margareta, az RMDSZ csíki területi szervezetének munkatársa
* Fekete Károly közgazdász
* Fórika István, Vasláb – Marosfő alpolgármestere
* Hitter Ferenc közgazdász, újságíró, az RMDSZ felsőbányai szervezetének egyik alapító tagja
* Jakobovits Márta, Bihar megyei képzőművész és egyetemi oktató
* Kincses Kálmán székelyszenterzsébeti református lelkipásztor
* Koppándi Zoltán Attila lelkész
* Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója
* László Edit, az RMDSZ volt cenzora
* Márkus László tanító
* Német Emese óvónő
* Okos Károly, Gyalu alpolgármestere
* Orosz Csaba, Medgyes városának önkormányzati képviselője
* Pataki Csaba, a szövetség Szatmár megyei szervezetének elnöke
* Sipos Mihály, Fehér megyei állatorvos
* Toók Katalin, a Beszterce-Naszód megyei nőszervezet elnöke
* Ujvárossy László Munkácsy-díjas vizuális művész, egyetemi tanár
* Várady Ilona zenetanár
* Várady László nyugalmazott zenetanár
* Vénig Gabriella nagykárolyi városi tanácsos.

(mózes)

Az elnök kijelentette: 2018-nak annak
az esztendőnek kellene lennie, amikor
néhány alapvető kérdésben a romániai
társadalom párbeszédet folytat a jövőről.
Ehhez azonban tisztázni kell néhány
alapelvet: mit értünk jogállam alatt, a ha-
talmi ágak szétválasztásán, illetve mit
gondolunk az alapvető szabadságjogok-
ról. 
Románia továbbra sem rendezte 
a kisebbségi közösségek helyzetét

Kelemen Hunor rámutatott: Románia
nem modellértékű ország a kisebbségi
közösségek védelmének tekintetében.
Ezt támasztja alá az Európa Tanács szak-
értői testületének legfrissebb jelentése is.
„Üdvözöljük a szakértői következtetése-
ket, amelyek között számtalan utalás ta-
lálható az RMDSZ által benyújtott
árnyékjelentésre is. Románia továbbra
sem rendezte a kisebbségi közösségek, a
magyar emberek helyzetét: bár mintaor-
szág látszatát kelti, a tények mást mutat-
nak, és ez most már Európában is
egyértelmű. A román külügy továbbra is
hárít, és konokul figyelmen kívül hagyja
a tényeket. Ezek viszont megkerülhetet-
lenek”.

Felhívta a figyelmet, hogy következik
az 1848-as forradalom 170. évfordulója.
„170 éve szabadságot, egyenlőséget, test-
vériséget kértünk – sosem mások rová-
sára. Ma sem elégszünk meg
kevesebbel. Bár a szabadságharcot le-
verték, jött a kiegyezés. Ma is kiegye-
zésre törekszünk a román többséggel
abban, hogy március 15. mindannyiunk
ünnepe lehet – ahogyan a szabadság is
mindnyájunké: nyugodtan osztható,
bárkinek adhatunk belőle, úgysem fogy
el. A testvériségnek is csak akkor van
értelme, ha az valós megértésre, a
másik teljes elfogadására irányul. Az
egyenlőségnek azt kell jelentenie, hogy
egyenlő esélyt biztosítunk mindenkinek”
– jelentette ki.

Kelemen szerint a román többséggel ki
kell egyezni abban is, hogy Romániának
ugyan a neve román, ám valójában több
kisebbség, nemzetiség közös állama: a
román többség mellett magyaroké, cigá-
nyoké, németeké. „Ha van kiegyezés, a
közös célokban is könnyebb megálla-

podni. Mi azt szeretnénk, hogy a közösen
megtervezett jövő felé irányuljon a tekin-
tetünk” – mondta egyebek mellett az
RMDSZ elnöke.
Az RMDSZ nem szigetelheti el magát

A szövetségi elnök szerint sok bírálat
éri az RMDSZ-t a kormánypártokkal kö-
tött megállapodás miatt. Viszont csak
ezek hajlandók párbeszédre. Nem min-
denben értenek egyet, nem mindenben
támogatják egymást, de van párbeszéd.
Az ellenzéki pártok közül csak a Ment-
sétek meg Romániát (USR) párttal ala-
kult ki néhány kérdésben párbeszéd, a
liberálisok teljesen átmentek ultranacio-
nalistába, a Népi Mozgalomról pedig,
mint mondta, nincs is mit beszélni.

Az RMDSZ nem szigetelheti el magát,
ugyanis a 7% mellé még sok százalék
szükséges, hogy át lehessen vinni egy
törvénykezdeményezést. Tehát más
opció nincs: vagy a PSD-ALDE, vagy
senki.
Porcsalmi: az RMDSZ mi vagyunk! 

„Az európai kisebbségvédelmi kezde-
ményezés határozta meg az első olyan
pontos, mérhető célt, amit sikerrel telje-
sített az RMDSZ.” Ahogy megígértük,
elvégeztük a feladatot: 250 ezer helyett
261 ezer aláírást gyűjtöttünk össze Er-
délyben. Mi több, az MSPI-nek nemcsak
zászlóvivői vagyunk, hanem motorja és
szervezője is Európa-szinten. Tudjuk,
hogy ezt nem bízhatjuk sem a véletlenre,
sem másra. Éppen ezért március 25-ig to-
vábbi 25 ezer aláírást fogunk összegyűj-
teni Erdélyben” – jelentette ki Pocsalmi
Bálint ügyvezető elnök.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy
az RMDSZ csak magára számíthat, „nem
végzi el a munkát senki más helyettünk.
Csak az van, amit mi kitalálunk, csak az
lesz meg, amit mi megcsinálunk. És a
döntéseket sem mások hozzák, hanem
mi”.

Fiatal kollégáinak üzente: „Ne folyton
másokat figyeljünk, ne a kifogásokat ke-
ressük, hanem nézzünk szembe saját ma-
gunkkal! Ne az öregekre kenjük
kudarcainkat vagy épp döntésképtelensé-
günket, ne hivatkozzunk állandóan a
nehéz örökségre. A szövetséget ma már
a mi generációnk vezeti. Az RMDSZ mi
vagyunk”.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Nagy Székely Ildikó



Szombaton a Kultúrpalota
nagytermét zsúfolásig meg-
töltő közönség előtt kétórás
élő műsorral köszöntötte ön-
magát és hallgatóit a hat-
vanéves marosvásárhelyi te-
rületi rádióstúdió magyar
szerkesztősége.  

A rádió létrejötte és ötévnyi hall-
gatásra ítélése politikai döntés volt.
Alig másfél évtizeddel az 1956-os
forradalom leverése utáni gesztus
bevallottan propagandacélt szolgált.
Ezt bizonyítja az ünnepi rendezvé-
nyen  bejátszott első híradó hangvé-
tele és tartalma is. Az országszerte
zajló néptanácsi választásokra moz-
gósította a Székelyföld lakóit. De
minden nyomás és kényszer elle-
nére a rádió munkatársai negyed-
század alatt olyan műsorokat
készítettek, hogy a diktatúra néma-
ságra ítélte, és munkatársait szélnek
eresztette. Egy újabb forradalmi
hangulat, az 1989 decemberi éb-
resztette fel tetszhalott állapotából.
A régi munkatársak mellett lelkes
amatőrök kerültek mikrofon elé. Ki
hosszabb, ki rövidebb ideig.  Az
újabb és újabb kihívások állandó
megújulásra kényszerítették a szer-
kesztőket, riportereket, hogy a hite-

les tájékoztatáson túlmenően vállalt
céljukat teljesíteni tudják. A „Szé-
kelyföld hangja” alakítója, aktív
szereplője a régió életének, amint
Szász Attila, a szerkesztőség jelen-
legi vezetője mondta köszöntőbe-
szédében. Hatvan évnek kellett
eltelnie, hogy a napi 30 perces adás-
időt feltornásszák 24 órásra. Bár ez
is csalóka, hisz a német és a hétvégi
román nyelvű cigány műsorral
adásidőt lopnak tőlük. Ami ennél is
zavaróbb, hogy a területi rádióstú-
dió vezetője, Lavinia Nicoleta
Ghişa szombati köszöntőjében kö-
vetkezetesen kerülte, hogy a ma-
gyar szerkesztőségről beszéljen,
végig a kisebbségeknek szánt mű-
sorok kifejezést hangsúlyozta.
Talán zavarta az a népszerűség és
szeretet, amely a magyar rádiósokat
övezi. A napi kétszázezres hallgató-
szám azt bizonyítja, hogy nem kis-
pályás ez a csapat. Legutóbbi
fegyvertényük, a nyári és téli olim-
piákról bejelentkező munkatársak
élő közvetítései  szervesen illesz-
kednek abba a törekvésbe, hogy ál-
landóan új területek felé nyissanak. 

Az ünnepi összeállítás jól illuszt-
rálta a rádiószerkesztők elvét: min-
den rétegigényt kielégíteni. Olyan
előadók léptek fel a színpadon, akik
állandó vendégei a rádiónak. A nép-
művészek, a  könnyű- vagy a ko-

molyzenei betétek egyformán vas-
tapsot kaptak a palotában és vélhe-
tően az élő közvetítést hallgatók
vagy internetezők körében is. Gás-
párik Attila színművész csipkelődő
stand up jelenetében a politikai ka-

baréjuk születéséről is és Jászberé-
nyi Emese akkori szerkesztőségve-
zető szerepéről is megemlékezett. A
születésnapi rendezvény résztvevői
Kiss Csaba érzelemdús felvezetője
után kegyelettel emlékeztek örök-
létbe távozott kollégáikra. 

Akit a rádió lassú vírusa megfer-
tőzött, képtelen kigyógyulni ebből
a betegségből, mondta Nagy Miklós
Kund, aki az „átkosban” cipelte a

12 kilós riportermagnót. Az előadás
zárójelenetében  Kádár Zoltán jel-
képesen „bekutyázta” a hűséges tár-
sat, miután színpadra szólították az
egykori és jelenlegi munkatársakat.
A közönség most szembesülhetett
vele, milyen nagy csapat van a lát-
hatatlan munka mögött. És nemcsak
egy estére léptek ki a dobozból, hisz
az új kommunikációs csatornákon
folyamatosan láthatóvá váltak. 
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Karácsonyi Zsigmond 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond 

Hat évtizednyi rádiókapcsolat
Kiléptek a dobozból 

Amint arról korábban is hírt ad-
tunk, március 3-án, szombaton ke-
rült sor a tatabányai székhelyű
Peron Music Alapítvány által szer-
vezett és a marosvásárhelyi Rock-
suli közreműködésével létrehozott
marosvásárhelyi tehetségkutató ve-
télkedő döntőjére, amelyen végül
hét zenekar vett részt. A Peron
Music Alapítvány eddig 22 Kárpát-
medencei tehetségkutatót szerve-
zett, amelyeken 300 zenekart
léptetett színpadra, 70 tehetséget in-
dított útjára. Az alapítvány együtt-
működik Magyarország több
könnyűzenei tehetségkutató feszti-
váljával, és rendszeresen delegál, il-
letve fogad zenekarokat az ország
különböző tájairól és a környező or-
szágokból – az alapítvány partnere-
ivel 2012-ben rendezte meg először
a Székelyföldön is a Peron tehetség-
kutató fesztivált, ebből az első ma-
rosvásárhelyit az elmúlt hét végén.

A versenyre a Sörház (Sinaia)
utcai Jazz & Blues Clubban került
sor, a döntőbe bejutott együttesek
között voltak kézdivásárhelyi, ko-
lozsvári és marosvásárhelyi formá-
ciók, utóbbiak közül kettő a helyi
Rocksuli eredményes tevékenysé-
gét bizonyítja, hiszen több fiatal tag

is rocksulis diák. A versenyre du. 1
órától került sor, ekkor ült a színpad
elé a két ítésztestület; a Peron
Music Alapítvány hagyományai
szerint a produkciókat egy diákzsűri
és egy szakmai zsűri is kiértékeli:
előbbiek együttesenként tíz ponttal
szavazhattak, illetve tetszéstől füg-
gően zöld, avagy vörös lapot kellett
felmutatniuk, míg a szakmai zsűri
minden formációnak legtöbb ötven
pontot adhatott: maximum tíz pon-
tot a szakmai tudásra, tízet a szö-
vegre, húszat az egyediségre,
eredeti törekvések felmutatására,
míg tízet az összképre. A marosvá-
sárhelyi szakmai zsűrit magyaror-
szági részről Balázs Sziszka
zsűrielnök, a MusicFashion Kft.
ügyvezető igazgatója, Görögh Dá-
niel zenész, a Kodály Spicy Jazz
trombitaművésze, míg helyi részről
Ördögh Nóra színművésznő, rock-
énekes és Kaáli Nagy Botond, la-
punk munkatársa, a többek között
számos rockbulit lebonyolító Auld
Cut MC motorosklub elnöke al-
kotta.

A fellépő zenekarok előtt az est
ceremóniamestere, a Peron Music
Alapítvány egyik alapítója, Cserteg
István lépett a dzsesszklub nagyter-

mének színpadára, aki elmondta,
hogy a Kárpát-medencében olyan
tehetségkutatót szándékoztak indí-
tani, amelyben nincsen előre kiírva,
hogy kinek kell nyernie. – Azt talál-
ták ki a pályatársak, hogy kezdjünk
a Kárpát-medencében gondolkodni,
és lépjünk ki a határon túli magyar
területekre is. Huszonöt ilyen jel-
legű tehetségkutató van a Kárpát-
medencében, ezekből
Magyarországon húsz, határon kí-
vüli területeken pedig szerveztünk
Dunaszerdahelyen, Székelyudvar-
helyen – ahonnan elsőként lehetett
bejutni Erdélyből a budapesti Öröm
a zene döntőbe és lehetett verse-
nyezni a hárommillió forintért –,
majd Kolozsváron, most pedig Ma-
rosvásárhelyre jutottunk, ahol a
Rocksulival partnerségben meg-
szerveztük ezt a tehetségkutatót.
Májusban a Vajdaságba készülünk,
ahol Magyarkanizsán lesz egy ha-
sonló rendezvényünk. A tehetség-
kutató célja, hogy ha lehet, akkor
magyar nyelven megszólaljanak
olyan dalok, amiket szeret a közön-
ség, és hogy ezek a dalok a zenei-
parban is jelenjenek meg,
kerüljenek tévébe, rádióba, esetleg
színházba, de mindenképpen vala-

milyen hanghordozóra. A végállo-
más az évad végén lesz, amikor az
összes tehetségkutató döntősei ösz-
szejönnek Budapestre, az októberi
Music Expóra, ahol egy nagy zsűri
előtt lépnek fel, és akit a legjobbnak
ítélnek, az bekerül a magyar zenei-
parba. Valóban lesz lemeze, számos
lehetősége. Ilyen volt például a
Margaret Island, amely a mi tehet-
ségkutatónkon lépett fel és tatabá-
nyai döntősként került Budapestre:
ott is nyert, és azóta a magyar zene-
ipar részévé vált. A legtöbb díjunk
azóta is abban próbál segíteni, hogy
a fellépő zenekarok még több lehe-
tőséget kapjanak – mondta Cserteg
István, majd elkezdődött a produk-
ciók sorozata. A vásárhelyi döntős
együttesek két-három saját szerze-
ménnyel léptek fel, ki magyar, ki
angol nyelvű dalokat hozott. 

Sorrendben elsőként a marosvá-
sárhelyi Relax lépett a színpadra, ők
a helyi közönség által már ismert,
klasszikus, de korszerűsített és igen
dinamikussá tett heavy metal stíl-
ben mozognak. Őket a Lady and the
Tramps követte a színpadon egy
enyhén punk-rock síkon mozgó
produkcióval, majd a kézdivásárhe-
lyi Ego Sum robbant be a vásárhelyi
köztudatba egy régisulis, kemény
funkyn nyugvó, de ska- és hard
rock elemekkel is gazdagított,
egyéni produkcióval, amellyel nagy
sikert aratott. Hasonló sikernek ör-
vendett a következő együttes, a ma-
rosvásárhelyi Treasondom is, amely
a „műfajskála” (persze, tudjuk,
nincs ilyen) másik végéről érkezett
és igencsak minőségi módon kom-
ponált és rendkívül precízen elő-
adott trash/death metal produkciót
dörgött le a dzsesszklub színpadá-
ról, amellyel olyanokat is meggyő-
zött, akik addig nemigen voltak
érintkezésben a nagy múltra vissza-
tekintő rétegműfajjal. A Treason-
dom durva riffjeit a nyárádszeredai
Strangers szelíd, rádióbarát balladái
követték, majd színpadra lépett a
kolozsvári Metalon egy igencsak
egyedi, heavy metalban utazó, de
számos jellegzetes pillanatot felso-
rakoztató produkcióval. Az estet a
marosvásárhelyi Rocksuli tagjaiból
álló Kentaurock zárta hard rock és
dallamos heavy metal dalokból álló
műsorával.

Az igencsak nívós, koncertképes,
illetve több esetben is valós koncert-

élményt nyújtó produkciókat köve-
tően a zsűri visszavonult értékelni a
döntős együtteseket, a díjakat a gré-
mium és a Rocksuli tanárai jelenlé-
tében Cserteg István és Pap Dávid,
a Peron Music Alapítvány alapítói,
valamint Balázs Sziszka zsűrielnök
jelentette be és adta át. Mint elhang-
zott, a fellépő együttesek dalainak
minősége arra ösztönözte az ítész-
társulatot, hogy a meglévők mellett
további díjakat is létrehozzon –
eszerint minden zenekar kapott va-
lamilyen díjat. Különdíjként a
Relax kapott egy fellépési lehetősé-
get a Jazz&Blues Clubban. Ugyan-
csak különdíjként Székelyudvar-
helyen léphet fel az ottani Peron
Music tehetségkutatón a Kentau-
rock és a Lady & the Tramps, vala-
mint a Rocksuli-gálán a Strangers.
Hirtelen alapított különdíjként négy
zenekar a magyarországi Hangfog-
laló program kezdő zenekaros pá-
lyázatában kap segítséget a Music
Fashion Kft.-től: a Treasondom, a
Metalon, az Ego Sum és a Kentau-
rock. A fiatal, tehetséges és jövő-
beli reménységnek járó
Újfalusi-díjat Novák Dávid, a Lady
& the Tramps dobosa érdemelte ki,
míg a Music Fashion további kü-
löndíját – részvételt a szolnoki, tíz-
napos rocktáborban – Nagy Endre,
a Kentaurock gitárosa kapta. A ma-
rosvásárhelyi, első Peron Music te-
hetségkutató harmadik helyezettje
a Treasondom zenekar lett, amely
fellépési lehetőséget kapott a
Jazz&Blues Clubban. Második he-
lyen végzett, így felléphet a
Jazz&Blues Clubban és kétórás
műsorban vehet részt a Marosvá-
sárhelyi Rádió Kotta című, díjnyer-
tes műsorában a Metalon. Az első
díjat és a vele járó nagyszebeni
klubkoncertet, a marosvásárhelyi
Vibe Fesztiválon való fellépési
meghívást, a budapesti Music
Expo országos döntőjén való rész-
vételt és versenyzési lehetőséget a
3 millió forintért az Ego Sum
nyerte el. 

Jó hangulatú, családias és mégis
komoly délutánnak adott otthont
szombaton a marosvásárhelyi
dzsesszklub, a fellépő zenekarok ér-
tékes nyereményekkel, valós zene-
ipari marketinglehetőségekkel
távozhattak. Reméljük, ezzel újabb,
szép hagyomány veszi kezdetét
Marosvásárhelyen is. (Miklóssy)

Véget ért az első marosvásárhelyi Peron Music tehetségkutató
Díjak a jövőért

Fotó: Friss Csaba



Kissé lehangoló képet kap-
tunk pénteken délután a me-
zőcsávási kultúrotthonban
szervezett fórumon az erdé-
lyi, vagy legalábbis a Maros
megyei mezőgazdasági hely-
zetről. Dicséretre méltó az
RMDSZ szándéka, hogy „Be-
széljünk egyenesen” mottóval
párbeszédsorozatot indít,
ahol szakértők találkoznak
gazdákkal, hogy közvetlenül
próbáljanak segíteni azokon,
akik igénylik. A beszélgetésen
kiderült, hogy az elmúlt évek-
ben megyénkben szégyenle-
tesen kevés vidékfejlesztési
pályázatot írtak, a gazdák to-
vábbra is idegenkednek ettől
a finanszírozási formától,
mert nincs olyan szakember,
aki ebben segítene. S bár
van megfelelő jogszabály,
pénzügyi lehetőség, évek
óta mintha egy helyben to-
pogna tájainkon a mezőgaz-
daság. 

A sorozatindító találkozót Kozma
Mónika, a Pro Economica Alapít-
vány ügyvezető igazgatója nyitotta
meg, aki elmondta, az RMDSZ
szándéka az, hogy felmérje a valós
helyzetet, és ezeken a találkozókon
lehetőséget teremtsen arra, hogy a
gazdák  tájékozódjanak az őket
érintő kérdésekben a legilletékeseb-
bektől, a politikusoktól vagy a kü-
lönböző hivatalokban dolgozó
szakértőktől. A találkozó elején
jelen volt Péter Ferenc, a megyei
tanács elnöke, aki elmondta, intéz-
ménye megtesz mindent annak ér-
dekében, hogy versenyképessé
tegyék a mezőgazdaságot. A politi-
kusoknak az a szerepük, hogy kere-
tet biztosítsanak a párbeszédre az
érintettek és az illetékesek között.
Hozzátette, lejegyzi a felvetett gon-
dokat, és lehetősége szerint igyek-
szik orvosolni azokat. Ennek
ellenére a találkozó közepén távo-
zott. 

A meghívott előadók között volt
Sebestyén Csaba, az RMGE orszá-
gos elnöke, képviselő, Joó Andrea,
a megyei Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifizetési Ügynökség kép-
viselője. Tánczos Barna szenátor
betegség miatt nem jöhetett el,
késve ugyan, de megérkezett Ma-
gyar Lóránt képviselő, a Szatmár
megyei Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Ügynökség munkatársa,
és menet közben kapcsolódott be a

beszélgetésbe Antal Lehel, a Maros
megyei ügynökség osztályvezetője
is. 

Mielőtt a szakmai tájékoztatókra
sor került volna, felszólalt még 
Ilyés Tóth Sándor, a szövetség me-
zőségi ügyvezető alelnöke, aki
hangsúlyozta: a fórum célja az is,
hogy erősítse az itthon maradást,
többek között azzal, hogy felkarol-
ják a fiatal gazdákat. Majd kie-
melte, fontos, hogy a Pro
Economica Alapítvány beindult, és
támogatja a gazdákat, ugyanis a
Mezőségen elnéptelenednek a
templomok, megszűnnek a magyar
nyelvű osztályok, óvodák, így való-
ságos életmentő intézkedésnek szá-
mít ez a lépés, és az is, hogy
Kerelőszentpálon épül a takarmány-
üzem, ahol a gazdák eladhatják
majd termékeiket. 

A szakértők közül először Sebes-
tyén Csaba tartotta meg előadását.
Arra a kérdésre próbált válaszolni,
hogy miként változik az Európai
Unió 2020 utáni agrárpolitikája. Je-
lenleg semmi sem biztos, mondta,
ugyanis a tagországokból külön-
böző szakvélemények látnak nap-
világot, amelyeket a brüsszeli
fórumokon egyeztetnek. Az biztos,
hogy a brexit miatt az unió költség-
vetése 10%-kal csökken, így keve-
sebb pénzt fognak majd elosztani,
valószínűleg kevesebb jut 
az agráriumra is. Vannak országok,
amelyek azt az álláspontot képvi-
selik, hogy szűnjön meg a támoga-
tási rendszer, és a szabad piac
döntse el, ki hogyan boldogul ezen
a téren. Románia és a legtöbb
utóbb csatlakozott ország azon a
véleményen van, hogy maradjon
meg a jelenlegi kétpilléres vidék-
fejlesztési támogatási rendszer. Ez
azt jelenti, hogy átrendezve ugyan,
de őrizzék meg a Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési Ügynök-
ségeken (APIA) keresztül átuta-
landó direkt támogatásokat. (Sz.m.:
egy másik irányzat szerint csak ez
maradna, és kiiktatódna a saját költ-
ségvetésből származó csatolt támo-
gatási rendszer.) Ugyanakkor a
vidékfejlesztési ügynökségek által
kezelt pályázati rendszert is meg-
őriznék, ami nemcsak a mezőgaz-
daságot célozná, hanem
infrastrukturális és egyéb gazdasági
jövedelemforrás is lenne. Azt is
hangoztatják, hogy a támogatásokat
egységesíteni kellene, hiszen egy
romániai gazda jóval kevesebb
pénzt kap ugyanarra, mint mondjuk
egy hollandiai vagy németországi.
A hazai agrárpolitika továbbra is

fontosnak tartja, hogy a mezőgaz-
daság felkarolása nemcsak egy
szektort érint, hiszen ezáltal a kör-
nyezettudatot is lehet erősíteni,
ugyanakkor társadalmi hatása is van
munkahelyek teremtésével; nem
utolsósorban kulturális hatása is
van, hiszen megőrizhető, értékesít-
hető a népi kultúra és a hagyomá-
nyok. Az már körvonalazódott,
hogy 2020 után hangsúlyt fektetnek
a kis- és családi gazdaságok támo-
gatására, hogy az önfenntartó rend-
szerek alakuljanak át nyereségcélú
gazdálkodássá. 

Sebestyén Csaba hangsúlyozta,
ennek feltétele, hogy 2021 után mű-
ködőképessé tegyük a számítógépes
kataszteri rendszert. Ez azt jelenti,
hogy addig be kellene fejezni a
nyilvántartást. A román kormány
2025-ig hosszabbította meg a tele-
kelési folyamat lezárását, s ha ez
így halad, akkor négy évig Románia
eleshet az uniós támogatásoktól.
Ezért nagyon fontos, hogy az ön-
kormányzatok minél előbb katasz-
terezzék területeiket (sz.m.:
nemcsak a polgármesteri hivatalok-
hoz tartozó területeket, hanem min-
den gazdáét). 

A továbbiakban a támogatásokra
hívta fel a figyelmet a képviselő, és
egy olyan táblázatot mutatott,
amely tükrözi, hogy több erdélyi
megyében (Kolozs, Szeben, Besz-
terce, Maros, Hargita) hány pályá-
zatot nyújtottak be a gazdák a
vidékfejlesztési ügynökséghez. Az
a megdöbbentő tény derült ki, hogy
míg a Marossal szomszédos me-
gyékben évente közel 300 projekttel
próbálkoztak, addig nálunk alig
egy-kettővel (!), többnyire sikerte-
lenül. Pedig lehetőség volt és van,
fiatal gazdáknak, vagy feldolgozó-
üzemek létesítésére, kisgazdaságok

támogatására, illetve szövetkezetek
alakítására. Sebestyén Csaba azt
ajánlotta, hogy érdeklődjenek, kon-
zultáljanak szakértőkkel a gazdák,
akiknek van tapasztalatuk a pályá-
zásban, és próbálkozzanak. Egyre
kevesebb már a 2014–2020-as idő-
szakra rendelkezésünkre bocsátott
uniós pénzkeret, de minden centet
fel kell használni. 

Joó Andrea, a megyei Mezőgaz-
dasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség (APIA) képviselője ki-
egészítette a képviselő által elmon-
dottakat. Felhívta a figyelmet, hogy
március elsejétől már lehet pá-
lyázni. Arra kérte a gazdákat, hogy
idejében forduljanak az ügynökség-
hez, hogy elkerüljék a zsúfoltságot,
akár az irodában, akár online,
ugyanis ez is leállhat, és fennaka-
dást okozhat. A tavalyi támogatá-
sok 90%-át kifizették, a
hátramaradt részt igyekeznek már-
cius 31-ig átutalni. Majd a 2018-as
pályázati rendszer néhány változá-
sára hívta fel a figyelmet (sz.m.:
erről nemrég írtunk a Népújság-
ban). 

Magyar Lóránt azokról a tör-
vénymódosító javaslatokról beszélt,
amelyeket az RMDSZ-frakció
nyújtott be, hogy segítsék a vidéki-
eket. A napszámosok alkalmazására
vonatkozó jogszabályt említette,
ami által egyszerűsített formában
180 napra lehet alkalmazni munka-
erőt. Ez elsősorban az állattenyész-
tőket segíti, akik így egy idényre
alkalmazhatnak segédeket. Megvál-
tozott a termelői engedélyeztetés. A
könyvecske 5 évig érvényes, a ko-
rábbi egy év helyett, de megmaradt
az éves láttamozás, amikor aktuali-
zálni kell a gazdaság helyzetét. Tör-
vénymódosító javaslat készül az
állattetemek elszállításáról, ugyanis
jelenleg a megyei tanács hatáskö-
rébe tartozik, de a tevékenység
módszertana máig sem tisztázott.
Továbbá azt szeretnék, hogy – Ma-
gyarországhoz és Lengyelország-
hoz hasonlóan – nálunk is
korlátozzák a földtulajdon-birtok-
lást, ugyanis Erdélyben fennáll a
veszély, hogy a feldarabolódott kis-
gazdaságokat idővel felvásárolják a
vetőmag-kereskedők mögött álló
mezőgazdasági konszernek. Az el-
képzelés szerint egy magánsze-
mély nem birtokolhat  300-nál,
míg a mezőgazdasági vállalatok
500 hektárnál több földet. Továbbá
szó esett arról is, hogy módosítani
kell a vadászati törvény vadkárok
megtérítésére vonatkozó előírá-
sait, hogy a kárterítés ne húzódjon
el. 

A szakértőket követően néhá-
nyan felszólaltak. A teljesség igénye
nélkül tükrözzük a véleményeket.

Kovács Ilona elmondta, hogy 2012-
ben a fia pályázni szeretett volna a
fiatal gazdákat támogató kiírásra,
azonban „érettségije sem volt és a
(román) nyelvet sem igazán is-
merte”. Egy másik gazda felvetette,
hogy hosszú ideig keresett olyan
megbízható céget, amely garanciá-
val vállalná a pályázatírást. Sokan
felvetették, a farmfejlesztés egyik
feltétele, hogy a gazdaságok bizo-
nyos távolságokra legyenek egy-
mástól, ezt lehetetlen betartani,
mivel Erdélyben majdnem min-
denkinek háztáji gazdasága van,
ha pedig a falu szélére építenének,
ott nincs infrastruktúra (út, víz,
villany stb.), hiszen egyik község
sem fejlesztett ilyen irányban
(Szikszai Róbert). Jó lenne tár-
sulni, hiszen ha több gazda szövet-
kezne, könnyebben értékesítenék a
gabonát, de ugyanígy a műtrágyát,
vetőmagot stb. alacsonyabb áron
szerezhetnék be (Ilyés Tóth 
Sándor). 

A felvetettekre válaszként az elő-
adók elmondták, hogy aki Maros
megyében bármely mezőgazdasági
intézményhez fordul, nem ütközhet
nyelvi akadályba, hiszen mindenhol
vannak magyar anyanyelvű szak-
emberek. Pályázatíró és -kezelő
cégek, irodák vannak, mi több, az
RMGE szervezeteihez, gazdakö-
rökhöz is lehet fordulni, ahol segít-
séget nyújtanak a gazdáknak.
Ebben még az agrárkamarák segít-
hetnének, ám sajnos ma is műkö-
désképtelen ez az intézmény. A
Népújság azon felvetésére, hogy
mit tesz a polgármesteri hivatalban
levő gazdasági szakreferens, nem
kaptunk választ, csak annyit, hogy
„rokoni alapon alkalmazzák, és
nem csinálnak semmit”, pedig ez
lenne az egyik megoldás arra, hogy
a gazdákat a pályázatok felé irá-
nyítsák. Érthetetlen, hogy még
mindig a legnagyobb gondot a pá-
lyázásnál a trágyatároló megépí-
tése jelenti, holott erre nem egy
olcsó műszaki megoldás is létezik.
A szövetkezetek létrehozása lenne
a következő lépés a szervezettebb
mezőgazdaság felé (nemcsak a ter-
mény begyűjtése és értékesítése
terén, hanem a pályázati rendszer
működtetésében is), azonban a gaz-
dák még mindig ódzkodnak ettől a
formától. 

A Mezőségen a Pro Economica
Alapítványon keresztül 375 magán-
gazda nyert támogatást, épül a ke-
relőszentpáli takarmánygyár, ahol
értékesíthetik majd a termést a gaz-
dák, mindkettő „mentőcsónak”
lehet a gazdáknak – hallhattuk, de a
beszélgetés következtetését levonva
hozzátehetjük: ha lesz aki elússzon
a fedélzetéig. 

Vajda György 

Balról jobbra: Antal Lehel, Sebestyén Csaba, Joó Andrea, Magyar Lóránt Fotó: Vajda György

Beszéljünk egyenesen 
– mezőgazdasági fórum 

Mentőcsónak(ok) 
a háborgó tengeren?
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Elhalasztották a Marosvásárhelyi Maros KK – Temesvári
Timba mérkőzést a férfikosárlabda Nemzeti Liga hét végi
18. fordulójából. A halasztást az ellenfél kérte, a szövetség
március 14-ére ütemezte be a találkozót. Addig azonban a
Maros KK szerdán Piteşti-en kellene pályára lépjen, majd
jövő szombaton Nagyszebent fogadná.

A feltételes mód azért indokolt, mert egyre nehezebb és
bizonytalanabb a klub helyzete, és bár óriási erőfeszítéssel
próbálják valahogy befejezni a bajnokságot, ez továbbra is
komoly nehézségekbe ütközik. Mivel február végén lejárt
az átigazolási időszak, a csapat két játékosa úgy döntött,
nem tud bízni tovább abban, hogy rendbe jönnek az anyagi
gondok, és elfogadta a Piteşti ajánlatát: Sánta Szabolcs és
Jonathan Person is Hristu Şapera csapatában folytatja. A
többi helyi játékos vállalta ugyan, hogy Marosvásárhelyen
fejezi be az idényt, de Dino Pita helyzete továbbra is kér-
déses, a svédnek amúgy sem volt december vége óta érvé-
nyes szerződése. Ilyen körülmények között a keret nem
elégséges arra, hogy tisztességesen végig tudja játszani az
idényt, ezért a klub vezetősége az utolsó pillanatban meg-
próbálta kiegészíteni a csapatot olyan olcsó légiósokkal,
akiknek fontosabb, hogy megmutassák magukat a bajnoki
idény végéig, mint a fizetés. Sajnos, ez a szövetségnél azért
ütközött akadályba, mert a klub a szövetségnek is tartozik,
így az átigazolásokat nem akarják elfogadni. Mint ahogy a
csapatot már nem engedik edzeni sem a sportcsarnokban az
adósság miatt, és a mérkőzések megszervezése sem egy-
szerű feladat ilyen tekintetben.

Időközben a Totalbaschet.ro internetes kosárlabdaújság
megszerezte a klub adósságainak listáját, amiből az derül
ki, hogy a tartozások egymillió eurónyira rúgnak, miközben
a bevételi oldalon nyugodtan ki lehet húzni a városi támo-
gatást, de az Azomureşét is, amely továbbra sem hajlandó
kifizetni a szerződésben vállalt patronálást, meg nem erő-
sített hírek szerint „valakik” sugallatára.

Ezek után kész csoda lesz, ha a csapat befejezi a bajnok-
ságot, bár egyelőre nem akarják feladni. Szerdán, amikor
Piteşti-en Sánta és Person ellen játszanak, talán többet meg-
tudunk majd arról, hogy mire számíthatunk.

Márton Anita a magyar atlétika első világbajnoki
címét szerezte meg pénteken azzal, hogy 19,62 méteres
országos csúccsal megnyerte a női súlylökést a 
birminghami fedett pályás vb-n.

A nehézatléta világranglista-másodikként érkezett a
brit városba, ahol egyértelműen az aranyesélyesek kö-
zött tartották számon. A 29 éves klasszis immár évek
óta a nemzetközi elit tagja, fedett pályán a legutóbbi két
Európa-bajnokságot megnyerte, míg a 2016-os port-
landi vb-n második volt. Az amerikai versenyen két éve
országos csúcsot lökött, s most egyértelműen azzal a
céllal lépett dobókörbe, hogy javít az akkori 19,33 mé-
teres eredményén.

A kezdés mondhatni a szokásos volt, azaz egy biz-
tonsági lökés, 18,29 méternél esett le a súlygolyó, ami
a negyedik helyre volt elég. A finálé „alaperedményét”
a jamaicai világranglista-vezető, Danniel Thomas-Dodd
érte el 18,92-vel, amelyen a második körben három cen-
tit javítani is tudott, ennek ellenére nem maradt az élen.
Az első pozícióból azonban nem Márton taszította le,
mivel ő másodikra szemre kicsit darabos kísérletet mu-
tatott be, amivel ugyan 18,30-ig jutott, de egy helyet
hátrébb csúszott.

A jamaicait a tavalyi szabadtéri világbajnokságon a
magyar lökő előtt aranyérmes Kung Li-csiao szorította
hátrébb 18,98-cal.

A harmadik körben aztán nagyot változott az addigi
sorrend, Márton Anita ugyanis hosszas koncentrálás
után kiváló, roppant dinamikus lökést produkált. A súly-
golyó szép nagy ívben repült messze túl a 19 métert
jelző bóján, Márton pedig nagyot sikoltott örömében.
Eredménye 19,48 méter lett, amivel nem csupán a veze-
tést vette át, de saját magyar csúcsát is átadta a múltnak.

Ezt követően még a negyedik kör hozott némi izgal-
mat, mert a jamaicai is 19 méter fölé jutott, ám „csak”
19,22-ig, amivel visszaelőzte a kínait, de az első helyhez
kevés volt.

Márton Anita a negyedik körben még érzékelhetően
a rekordja hatása alatt állt, rontott, ötödikre azonban
ismét jót lökött, 18,96-ot. Ezzel azonban még nem volt
vége a versenynek, ő pedig régi jó szokásához híven ez-
úttal is hatodikra tartogatta a legjobbját: már biztos
győztesként 19,62-ig lökte a szert, ezzel tovább javította
rekordját.

Márton Anita az M4 Sportnak a helyszínen úgy nyi-
latkozott, hogy az első nagy dobásánál egy kicsit aggó-
dott, mert úgy érezte, a hálóba vágódhat a súlygolyó, de
végül örült, hogy „simán jó helyen volt a szektorban”.

„Egyelőre magam sem tudom megmondani, hogy ezt
hogy sikerült összehozni – idézte vissza aztán az utolsó
kísérletét. – Amikor bementem a körbe, remegtek a lá-
baim, mert akkor már tudtam, hogy én vagyok a világ-
bajnok, mégis próbáltam még nagyobbat lökni, mert
tudtam, hogy jó formában érkeztem.”

Emlékeztetett rá, hogy ez volt a célja: érmet szerezni,
megjavítani az országos csúcsot, és ez mind sikerült.
Úgy fogalmazott, egyelőre hihetetlen számára, amit
elért, kell még néhány nap, hogy sikerüljön feldolgoz-
nia. „Nagyon örülök, hogy nekem sikerült megszerez-

nem Magyarország első aranyérmet atlétikai világbaj-
nokságról” – mondta boldogan.

A második és a harmadik helyen sem hozott változást
az utolsó két kör, így az ezüstérmet Danniel Thomas-
Dodd, a bronzot pedig Kung Li-csiao szerezte meg.

Idő előtt ért véget a bajnoki idény
a Marosvásárhelyi Medicina CSU
női röplabdázói számára.

A súlyos anyagi gondokkal küsz-
ködő klub, amely több játékost el-
veszített az idény folyamán, február
végén fejezte be a bajnoki alapsza-
kaszt, és március-áprilisban követ-
kezett volna a rájátszás. Az eredeti
elképzelés szerint az alapszakaszt
követően az első hat és a második
hat csapat felső- és alsóházban foly-
tatta volna, de a mezőny már a baj-
nokság elején tízcsapatosra szűkült
a visszalépések miatt. Ezért az alsó-
házban csak négy csapat lett volna,
ráadásul az újabb mérkőzéseknek
az égvilágon semmilyen tétje nem
lett volna, mert a visszalépések
miatt senki nem esik ki. Mindezt fi-
gyelembe véve, a szövetség végre-
hajtó bizottsága az alsóházi
rájátszás törlését határozta el. A 7-
10. helyezett csapatok pedig a
végső rangsorban az alapszakasz-

ban elfoglalt helyen végeznek. Az
alsóház végső rangsora így: 7. Bu-
karesti Dinamo. 8. Kolozsvári U. 9.
Jászvásári Penicilina. 10. Marosvá-
sárhelyi CSU Medicina.

A Medicina ezzel az utolsó he-
lyen zárta a bajnokságot, még már-
cius előtt, alig öt hónapos idény
után, és újabb hét hónapot kell vár-
nia, hogy ismét bajnoki mérkőzést
játszhasson. Természetesen csak
akkor, ha addig legalább részben
rendeződnek az anyagi gondok. Az
idén használt keret ugyan több te-
hetséges fiatallal rendelkezik, azon-
ban melléjük több tapasztalt
játékosra is szükség lenne, hogy
eredményesen fel tudják venni a
küzdelmet a mezőny többi tagjával,
különösen, hogy a román bajnokság
a női Bajnokok Ligája négyes dön-
tőjének egyik csapatát is adja (Ba-
lázsfalva), amely belföldön kétszer
kikapott a Bukaresti CSM-től. Ilyen
konkurenciával felvenni a versenyt
pedig csak stabil anyagi háttérrel
lehet.
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Véget ért a bajnokság 
a Medicina számára
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Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Szerkeszti: Farczádi Attila

Sánta Szabolcs (a labdánál) és Jonathan Person is távozott a
marosvásárhelyi csapattól. Fotó: Nagy Tibor

Magyar diadal a lengyelek ellen, 
nagyon kikaptak a románok Kolozsváron

A magyar férfikosárlabda-válogatott hét ponttal legyőzte a len-
gyeleket Szombathelyen, múlt hétfőn a világbajnoki selejtezősorozat
C jelű csoportjának negyedik fordulójában, és ezzel nagy lépést tett
a továbbjutás felé. Az eredmény: Magyarország – Lengyelország
64:57 (12-14, 20-18, 24-12, 8-13). A magyar pontszerzők: Perl 16,
Govens 15, Vojvoda 11, Eilingsfeld 7, Allen 5, Váradi 3, Ferencz 3,
Keller 2, Tóth 2.

A csoport másik meccsén: Litvánia – Koszovó 106:50.
Korábbi eredmények: 1. forduló: Lengyelország – Magyarország

70:60, Koszovó – Litvánia 61:99; 2. forduló: Magyarország – Ko-
szovó 84:76, Litvánia – Lengyelország 75:55; 3. forduló: Lengyel-
ország – Koszovó 90:62, Litvánia – Magyarország 80:75.

Az állás: 1. Litvánia 8 pont, 2. Lengyelország 6, 3. Magyarország
6, 4. Koszovó 4.

Ugyancsak múlt hétfőn nagyarányú vereséget szenvedett a román
férfikosárlabda-válogatott Olaszországtól, a D jelű vb-selejtezőcso-
portban. A Kolozsváron rendezett mérkőzés házigazdái pillanatig
sem tudták felvenni a harcot a sztárjaik nélkül érkezett vendégek-
kel, és megsemmisítő kudarcot könyveltek el. Az eredmény: Romá-
nia – Olaszország 50:101 (12-35, 13-12, 11-29, 14-25). A román
csapat pontszerzői: Cate 15, Mandache 13, Watson 11, Kuti 4, Pa-
liciuc 3, Nicolescu 2, Oláh 2.

A csoport másik mérkőzésén: Horvátország – Hollandia 82:78.
Korábbi eredmények: 1. forduló: Hollandia – Horvátország

68:61, Olaszország – Románia 75:70; 2. forduló: Horvátország –
Olaszország 64:80, Románia – Hollandia 75:68; 3. forduló: Horvát-
ország – Románia 56:58, Olaszország – Hollandia 80:62.

Az állás: 1. Olaszország 8 pont, 2. Románia 6, 3. Hollandia 5, 4.
Horvátország 5.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 18. fordulójában a következő

eredmények születtek: Jászvásári Politehnica – BCM U FC Argeş
Piteşti 88:95, Bukaresti Dinamo – SCM U Craiova 54:117, Nagy-
szebeni CSU – Galaci Phoenix 93:85, Nagyváradi CSM – Kolozsvári
U 90:83. A Bukaresti CSM Steaua – Temesvári SCM mérkőzés lap-
zárta után fejeződött be, a Marosvásárhelyi Maros KK – Temesvári
Timba találkozót március 14-ére halasztották.

Ranglista
1. Nagyszeben 14/4 32
2. Kolozsvár 14/4 32
3. Nagyvárad 13/5 31
4. Piteşti 11/7 29
5. Temesvári SCM 12/5 29
6. CSM Steaua 12/5 29
7. Craiova 9/8 26
8. Galac 8/10 26
9. Maros KK 6/11 23
10. Timba 4/13 21
11. Jászvásár 2/15 19
12. Dinamo 0/18 18

Közel a dobogóhoz a román hármasugró
Negyedik helyen zárta a női hármasugrószá-

mot Birminghamben, a fedett pályás atlétikai
vb-n, szombaton a románok képviselője, And-
reea Panţuroiu. A 23 éves sportoló 14,33 méteres
eredményt ért el, és csak kevéssel maradt le a
dobogóról, amelynek legalsó fokára a spanyol
Ana Peleteiro állhatott fel, 14,40 méterrel. A ja-
maicai Kimberly Williams lett a második, 14,48-
cal, míg az aranyérmet a venezuelai Yulimar
Rojas szerezte meg, 14,63-mal.

A magyar atlétika ötödik érme
A riói olimpián harmadik, a tavalyi, londoni

szabadtéri vb-n második helyezett, kétszeres fe-
dett Eb-győztes Márton a magyar atlétika ötö-
dik érmét nyerte fedett vb-n, előzőleg egy ezüst
és három bronz volt a mérleg. Az 1987-es első,
indianapolisi fedett vb-n Forgács Judit (400 m),
majd 1999-ben, Maebasiban Szabó Zsuzsa (rúd-
ugrás) és Czingler Zsolt (hármasugrás) a har-
madik helyen végzett. Czingler csak utólag
vehette át a bronzérmet, miután az eredetileg
harmadik bolgár Dimitrovot doppingolás miatt
kizárták. Két éve Márton Anita nyert Portland-
ben ezüstérmet.

Eredményjelző
Fedett pályás atlétika-vb, női súlylökés, világ-

bajnok: Márton Anita 19,62 m
2. Danniel Thomas-Dodd (Jamaica) 19,22
3. Kung Li-csiao (Kína) 19,08

Eredményjelző
A női röplabda A1 osztályos bajnokság felsőházi rájátszásának

1. fordulójában a következő eredmények születtek: Bukaresti
CSM – Lugosi CSM 3:1, Balázsfalvi Alba Volei – Temesvári Ag-
roland 3:1, Bákói Ştiinţa – CSM Târgovişte 1:3. Előre hozott mér-
kőzésen: Lugosi CSM – Bukaresti CSM 0:3 (Bukarestben
játszották).

Fedett pályás atlétika-vb: Márton Anita aranyérmes

Fotó: Origo

Bizonytalan a Maros KK sorsa



   8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT _________________________________________________ 2018. március 5., hétfő

Miriuţă: Csalódott vagyok, de nem dőlök a kardomba
A szomorú, de megkönnyebbült Va-
sile Miriuţă közös megegyezéssel tá-
vozott a sorsdöntő mérkőzések előtt
öt legjobb játékosát eladó Dinamó-
tól, miután a bukaresti csapat nem
jutott be a felsőházi rájátszásba. A
Nemzeti Sport ebből az alkalomból
kérdezte az edzőt.

– Ennyi volt?
– Ennyi, igen. Azután, hogy a gyurgyevói

vereséggel eldőlt, a rájátszásnak nem a fel-
sőházban vágunk neki, borítékolható volt,
hogy nem maradok.

– Elbocsátották, vagy lemondott?
– Közös megegyezéssel köszöntünk el

egymástól. Igaz, én már vasárnap elhatároz-
tam, hogy nem csinálom tovább.

– Nem gondolt arra, hogy becsületből il-
lene az alsóházban is kitartani a csapat mel-
lett?

– Erre aligha kaptam volna meg a lehető-
séget. Ahogyan én arra jutottam, hogy a jö-
vőben nem szeretnék a Dinamo edzője lenni,
úgy a vezetők is mással képzelték el a foly-
tatást.

– A vezetők nyilván az eredménytelenség
miatt szánták el magukat a váltásra. Ön
miért döntött a távozás mellett?

– Mert nagyon nehéz helyzetbe kerültem.
A téli szünetben az elnök eladta a fél kez-
dőcsapatot: Steliano Filip a Hajduk Splithez,
Filipe Nascimento a Levszki Szófiához, Paul
Anton az Anzsihoz, Ionuţ Nedelcearu az
Ufához, Valentin Costache pedig Kolozs-
várra igazolt. Kapott értük csaknem három-
millió eurót, én viszont ott maradtam az öt
legjobb játékos nélkül.

– Nem próbálta meggyőzni a főnökét,
hogy az ötből – mondjuk – csak háromtól
váljon meg?

– Egytől egyig jó ajánlat érkezett értük, ha
az ő szemszögéből nézem, érthető, hogy
mindannyiukat eladta. Más lapra tartozik,
hogy ezzel hátrányba kerültünk a riválisok-
kal szemben. Még így is volt esélyünk a fel-
sőházba kerülésre, de a szerencse sem állt
mellénk: a FCSB ellen például hiába vezet-
tünk kettő nullára, a nyolcvanharmadik és a
kilencvenharmadik percben kapott góllal
döntetlen lett a vége.

– Vagy ha a gólkülönbség döntött volna az
azonos pontszámot elérő együttesek között...

– A Jászvásár és a Botoşani ugyanúgy har-
mincnyolc pontot gyűjtött, mint mi, ám a ki-
írás értelmében az egymás elleni eredmény
számított. Abból nem mi jöttünk ki jól, mert
egyszer-egyszer a Jászvásártól és a Boto-
şani-tól is vereséget szenvedtünk. Igaz,
akkor még nem én ültem a kispadon.

– Megbánta, hogy szeptemberben a Dina-
móhoz szerződött?

– Nem! Amikor Cosmin Contrát kinevez-
ték a román válogatott élére, és a klub veze-
tői megtiszteltek azzal, hogy engem kértek
fel utódjául, egy másodpercig nem bizony-
talankodtam. A Dinamo olyan itt, mint Ma-
gyarországon a Ferencváros, én legalábbis
úgy tekintek rá. Nagybányai gyerekként a
csapatnak szurkoltam.

– S mit érez most?
– Szomorúságot. És megköny-

nyebbülést. Mindamellett, hogy
élmény volt a klubnál dolgozni,
idegőrlő időszakot zártam le. Ha a
sorsdöntő mérkőzések előtt az ed-
zőtől „elveszik” az alapembereit,
rettenetesen nehéz maradandót al-
kotni. Amit az elmúlt hetekben át-
éltem, nem tett jót az
egészségemnek. Talán jobb is,
hogy így alakult.

– A szurkolók nemegyszer megtalálták a
csapatot a gyengélkedés miatt. Önt nem?

– Velem semmi problémájuk sem volt.
Nekem sem volt velük, sőt! Az utolsó pilla-
natig mellettünk álltak. Iszonyúan dühít,
hogy egy hajszálon múlt. Vagy egy-két cen-
tin. Vagy egy-két másodpercen...

– A záró körben még így is a saját kezük-
ben volt a sorsuk: ha legalább egy pontot el-
hoznak az Astra otthonából, a boldogító
hatodik helyen fejezik be az alapszakaszt.

– A lehető legrosszabbkor kaptunk ki. Hét
veretlenül megvívott mérkőzéssel a hátunk
mögött utaztunk Gyurgyevóba, a sorozatun-
kat eggyel kellett volna tovább nyújtanunk...
Meglehet, a téttel párosuló feszültség is sze-
repet játszott abban, hogy a döntetlenre sem
voltunk jók.

– Hogyan tovább?
– Kedden elbúcsúztam a csapattól, a klub-

nál mindenkinek sok sikert kívántam, aztán
hazajöttem. Az elmúlt két és fél évben Né-
metországban és Romániában edzősködtem,
alig láttam a Magyarországon élő családo-
mat, van mit bepótolnom. A tavasszal való-
színűleg pihenek, és majd a nyáron
meglátjuk, számítanak-e rám valahol. Ami-
kor a negyvenkilencedik születésnapomon
aláírtam a két évre szóló megállapodást, úgy
hittem, hogy az ötvenediket is a Dinamo ed-

zőjeként ünneplem. Ez a vágyam nem telje-
sül, és bár mint említettem, csalódott va-
gyok, azért a kardomba nem dőlök. Az élet
megy tovább – csak az enyém már nem Bu-
karestben.

Elhalasztották a rájátszás első fordulóját, játszottak a kupában
A kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották a labdarúgó 1. ligás rájátszás első fordulóját a felső-

házban és alsóházban is, miután a klubok többsége kérvényezte ezt a pontvadászatot szervező Hiva-
tásos Labdarúgóligánál (LPF). A döntés
a Románia-kupában esedékes negyed-
döntős mérkőzések közül két találkozóra
vonatkozott (USK Craiova – Bukaresti
Dinamo: az új időpont március 6-a; Jász-
vásár – Botoşani: március 13.), két ösz-
szecsapást ugyanakkor lejátszottak: a 2.
ligás Nagyszebeni Hermannstadt FC óri-
ási meglepetésre 3-0-ra legyőzte a román
bajnoki címre pályázó és az Európa-ligá-
tól csak nemrégiben (a tizenhatoddöntő-
ben) búcsúzott FCSB-t, míg a Medgyesi
Gaz Metan 1-0-ra felülmúlta a Gyurgye-
vói Astrát.

Felemás mérleg
Vasile Miriuţă összesen tizennyolc mérkőzésen irányította a piros-fehéreket,

nyolc győzelem mellett öt-öt döntetlent és vereséget jegyzett. Ha a bajnokság-
ban nem is lépett előre a hetedik helyen átvett csapattal, a Román Kupában két
akadályt is sikerrel vett vele – a Craiova elleni negyeddöntőre azonban már Flo-
rin Bratu készíti fel a bukaresti gárdát. Helyzetkép Jászvásárról. Fotó: Pro Sport

Fotó: NSO

Három perc alatt fordított az éllovas FTC ellen a Diósgyőr
A listavezető Ferencváros három perc alatt két gólt kapva

2-1-re kikapott szombaton a Diósgyőr ideiglenes otthonában,
Debrecenben a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában.

A Diósgyőr kezdett aktívabban, mégis a Ferencváros sze-
rezte meg a vezetést: a meccs első helyzetét remek összjáték
után Böde váltotta gólra. A bekapott találat nem fékezte le a
hazaiakat, továbbra is támadásban maradtak, többet birto-
kolták a labdát, s elsősorban távoli lövésekkel próbálkoztak,
Dibusznak többször is védenie kellett.

Szünet után átadta a területet a vendégeknek a DVTK, tíz
percig mezőnyjáték folyt a pályán, majd három perc alatt
megfordították az állást a hazaiak: előbb egy szögletet kö-
vetően Brkovic fejelt a kapuba, majd egy
jobb oldali beadás után a menteni igyekvő
Botka lábáról pattant be a labda, de a gól
Hasanié volt. Thomas Doll hiába frissítette
fel cserékkel a csapatát, ez sem segített, a

labdát többet birtokló FTC igazán nagy helyzetet nem tudott
kidolgozni a hátralévő időben, a Diósgyőr eredményesen
őrizte előnyét.

Kétszer vesztett a magyar női labdarúgó-
válogatott, ikszeltek a románok

A magyar női labdarúgó-válogatott mindkét eddigi mérkőzését elvesztette
a Ciprus-kupa felkészülési tornán: az alakulat szerdán 2-0-ra alulmaradt a
Koreai NDK együttesével szemben, majd pénteken 1-0-ra kikapott a Dél-
afrikai Köztársaság csapatától is. A magyar válogatott sorozatban harmadik
alkalommal kezdi az évet a ciprusi meghívásos tornán, a 12 csapatos viada-
lon a csoportküzdelmet követően egy helyosztó vár majd rá. A magyarok
ma a szlovákok
ellen lépnek pá-
lyára.

A román csa-
pat Törökország-
ban készül, a
Gold City Cup
s o r o z a t o n 
U k r a j n á v a l 
0-0-ra, Észak-Ír-
ország ellen 1-1-
re (gólszerző:
Mara Bâtea, 61.)
játszottak, teg-
nap pedig Fran-
ciaország B
együttese volt az
ellenfél.

Az MLSZ nem halasztotta el 
a szombati fordulót

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a havas,
hideg időjárás ellenére nem halasztotta el az OTP
Bank Liga szombati, 21. fordulóját.

Az MLSZ honlapjának pénteki közleménye hang-
súlyozta, nehézséget jelent a bajnoki meccsek meg-
rendezése, hiszen az időjárást is le kell győzniük a
csapatoknak, és ahol az átlagon felüli erőfeszítés sem
bizonyul elégségesnek, „ott egyéni elbírálás alapján
kell meghozni a racionális döntést a mérkőzés elha-
lasztásáról”.

Hozzátették, a havazás és a fagypont alatti hőmér-
séklet miatt az MLSZ versenyigazgatósága két hete
folyamatosan írásos és fényképes tájékoztatást kér a
pályák állapotáról, hogy sportszerű döntés születhes-
sen.

A közleményből kiderült, hogy az OTP Bank Liga
szombati helyszínei közül négy rendelkezik pálya-
fűtéssel, a kispesti Bozsik Stadionban és az újpesti
Szusza Ferenc Stadionban pedig mindent megtesz-
nek, hogy játékra alkalmas állapotba kerüljön a
gyepszőnyeg szombatra (végül egyedül a Honvéd –
Videoton mérkőzést kényszerültek elnapolni, mert a
játékvezetők meccsre alkalmatlannak tartották a
pálya talaját – a szerk.). „A versenybizottság nem
tartja indokoltnak a teljes forduló elhalasztását,
amellyel azt is kimondaná, hogy nem lenne mérkő-
zés ott sem, ahol esetleg alkalmasak a körülmények
és a pálya minősége is a játékra” – derült ki a szö-
vetség állásfoglalásából.

Az NB I 21. fordulójának eredményei: Diósgyőr
– Ferencváros 2-1, Szombathelyi Haladás – Vasas 3-
0, Puskás Akadémia – Debreceni VSC 0-0, Újpest –
Mezőkövesd 2-3, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő –
Paks 0-0. A Budapest Honvéd – Videoton mérkőzést
elhalasztották.

Ranglista

1. Ferencváros 21 13 5 3 44-21 44
2. Videoton 20 12 5 3 43-23 41
3. Debrecen 21 9 5 7 34-25 32
4. Újpest 21 7 8 6 29-28 29
5. Diósgyőr 21 8 4 9 35-33 28
6. Honvéd 20 8 4 8 33-35 28
7. Paks 21 7 7 7 29-31 28
8. Puskás Akadémia 21 6 7 8 26-31 25
9. Balmazújváros 21 5 8 8 26-28 23
10. Szombathely 21 7 2 12 22-34 23
11. Vasas 21 6 3 12 25-42 21
12. Mezőkövesd 21 4 8 9 23-38 20

Jegyzőkönyv

OTP Bank Liga, 21. forduló: 
Diósgyőri VTK – Ferencváros 2-1 (0-1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3652 néző,
vezette: Farkas Á.

Gólszerzők: Brkovic (56.), Hasani (59.), il-
letve Böde (9.).

Sárga lap: Lipták (61.), Vela (67.), Kocsis G.
(81.), Joannidisz (83.), illetve Blazic (80.).

Diósgyőri VTK: Antal – Eperjesi, Brkovic,
Lipták, Sesztakov – Vela, Hasani (80. Tóth B.),
Kocsis G., Óvári – Ugrai (88. Karan), Bacsa
(72. Joannidisz).

Ferencváros: Dibusz – Pedroso (Amadou,
63.), Otigba, Blazic, Botka – Leandro (78. 
Georgijevic), Spirovski (63. Nagy D.) – Gor-
riaran, Lovrencsics G., Paintsil – Böde.

A diósgyőri Serhii Shestakov (b) és a ferencvárosi Fernando
Gorriaran a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójában játszott
Diósgyőri VTK – Ferencváros mérkőzésen a debreceni Nagyer-
dei Stadionban 2018. március 3-án. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Románia 1-1-re játszott Észak-Írország ellen. Fotó: Evima Football



A szovátai Domokos Kázmér Is-
kolaközpont sporttermeiben február
24-25-én kilencedik alkalommal
rendezték meg az Educatio kupáért
kiírt teremfoci-bajnokság országos
szakaszát, amelyet az iskolaközpont
vezetősége és tanári kara szervezett.
Az eseményt a Romániai Magyar
Pedagógusszövetség (RMPSZ), a
Maros megyei Sport- és Ifjúsági
Igazgatóság, valamint a szovátai
Domokos Kázmér Iskolaközpont
vezetősége is támogatta.

A kétnapos tornára 16 együttes (a
tavalyi győztes, valamint az
RMPSZ vezetősége által meghívott
magyarországi partnerintézmények
csapatai) nevezett be, öt megye –
Hargita, Kovászna, Bihar, Besz-
terce-Naszód és Maros – képvisele-
tében. Maros megyét a tavalyi
győztes, a házigazda Szovátai Taná-
rokon kívül a marosvásárhelyi
sporttanárok együttese (zömében a
Szász Albert Sportlíceumtól érkez-
tek), a Sporto-sokk, valamint a

Makfalvi Oktatók és a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem
alakulata képviselte.

A fent említett megyénkbeli csa-
patokon kívül a következő együtte-
sek vettek részt a rendezvényen:
Székelyudvarhelyi ISK, Sepsiszent-
györgyi Puskázó, Bihari TK, Besz-
tercei Betyárok, RMPSZ, BGA Zrt.,
NPK, Baróti Erdővidék, Gyergyó-
szentmiklósi Siculus, Székelyke-
resztúri Kedd Este 8 és Kovásznai
Kézdiszék. 

A találkozók kétszer 15 percet
tartottak, a két félidő között 3 perc
szünetel, a mérkőzéseket a terem-
foci játékszabályai szerint játszot-
ták. 

A torna nyitányán a szovátai Do-
mokos Kázmér Iskolaközpont igaz-
gatója, Vass Ferencz, majd Szováta
alpolgármestere, Kiss Ferenc, utána
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
testnevelő tanára, a torna szervező-
bizottságának tagja, Jakab Barna
mondott beszédet, végül az Arany-
csapat Alapítvány elnöke, a Kárpát-
medence diáksportjának
felemeléséért indított mozgalom

kezdeményezője, Kű Lajos köszön-
tötte az Educatio kupa résztvevőit:
„Vancouvertől Melbourne-ig, az
Északi-sarktól Fokvárosig min-
denki csodálattal figyelte egykoron
azokat a gólokat, amelyeket a néhai
Puskás Öcsi vezette Aranycsapat ért
el. Hasonlóan sok, szép gólt és
eredményes, sportszerű játékot kí-
vánok minden csapat játékosainak.
Gratulálok a szervezőknek, isten
hozott, Isten áldjon benneteket!”

Vasárnap a torna legjobban telje-
sítő 6 együttese egymás közötti
mérkőzéseken döntött a tabella első
helyeiről: a marosvásárhelyi
Sporto-sokk két győzelmet szerzett,
miután 4-2 arányban diadalmasko-
dott a tavalyi győztes Szovátai Ta-
nárok ellen (ezzel visszavágott a
tavalyi döntőbeli 5-2-es vereségért),
és 2-0-ra felülmúlta az ezüstérmes
Baróti Erdővidék együttesét.
Utóbbi 3-2 arányban diadalmasko-
dott a bronzérmes Szovátai Tanárok
fölött, így a Sporto-sokk országos
bajnok lett. Negyedik helyen a Szé-
kelykeresztúri Kedd Este 8 végzett,
majd az NPK és a BGA Zrt. követ-
kezett, míg a Makfalvi Oktatók a
13., a Sapientia pedig az utolsó he-
lyet foglalta el. 

A rendezők egyéni díjakat is ki-
osztottak: a legjobb kapus Kristály
Hunor (Sporto-sokk), a legjobb me-
zőnyjátékos Molnár Ottó (Baróti
Erdővidék), a gólkirály Győrösi
Péter (NPK) lett, a legidősebb játé-
kos Jánosi János (Gyergyószent-
miklósi Siculus), a legfiatalabb
Kádár Barna (Sporto-sokk), a leg-
ügyesebb hölgyjátékosok Bereczki
Emőke és Kénesi Réka (mindketten
Szovátai Tanárok) lettek. A Fair
Play díjat a Székelykeresztúri Kedd
Este 8 és a Besztercei Betyárok
együttese érdemelte ki.

Íme a Maros megyei együttesek
összetétele:

* Sporto-sokk: Kristály Hunor –
kapus; Csíki Zsolt csapatkapitány,
Mihály Sándor, Jakab Barna, Kádár
Barna, Zsigmond Vilmos, Darius
Miclea, Kovács Károly, Simon
János és Csegezi Loránd – mezőny-
játékosok;

* Szovátai Tanárok: Fábián Zol-
tán – kapus; Soós Zsigmond, Soós
Levente csapatkapitány, Csoma Fe-
renc, Lăurean Baia, Tóth Csongor,
Szabó Zsolt, Péter Huba, Székely
Ferenc-Szilárd, Székely Jenő, Be-
reczki Emőke, Kénesi Réka, Lő-
rincz Szabolcs és Aszalos Loránd –
mezőnyjátékosok;

* Makfalvi Oktatók: Czimbal-
mos Ferenc – kapus; Péterfi Le-
vente György csapatkapitány, Böjte
Zsombor, Fülöp József, Szász Le-
vente, Jakab András Zsolt, Madaras
Levente Béla, Antal Zoltán, Veres
Mihály Marcel és Pop Kovács
Mihai – mezőnyjátékosok.

* Sapientia: Jakab Farkas László
– kapus; Bakos Levente csapatkapi-
tány, Domokos József, Kutasi Nim-
ród, Szántó Zoltán, Zsigmond

István, Fülöp Loránd és Gál Csaba
– mezőnyjátékosok. 

Mint a szovátai Domokos Káz-
mér iskola testnevelő tanára, a ren-
dezvény egyik főszervezője, Soós
Levente elmondta, a torna sikeres
volt, a szervezőbizottság tagjai –
Vass Ferencz igazgató, Ferencz S.
Alpár történelemtanár, Soós Zsig-
mond és Soós Levente testnevelő
tanár (mindkettő Szováta), Jakab
Barna testnevelő tanár (Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum) és Barabás
Attila Csaba román nyelv és iroda-
lom tanár – kitettek magukért. A
szervezői munkában támogatást
kaptak az RMPSZ megyei vezetőitől
és régióalelnökeitől, és remélik, hogy
ezentúl még hosszú évekig megren-
dezhetik a már hagyományossá vált
Educatio kupát Szovátán.

Miután 6-4-es győzelemmel vis-
szavágott a zenészeknek az év ele-
jén elszenvedett, szintén kétgólos
vereségért, az idén februárban fenn-
állása 7. évfordulóját ünneplő Pres-
sing MÚRE csapat ötödik
alkalommal rendezte meg a Pres-
sing Premier Cup elnevezésű tor-
nát, amelyen a Csíki Zsolt által
irányított marosvásárhelyi Szász
Albert Sportlíceum tanári karát, a
Pálosi Csaba vezette VakPali csa-
patát és az id. Csutor András és ba-
rátai alkotta Liverpool
öregfiú-együttesét látta vendégül a
sportlíceum sporttermében.

A marosvásárhelyi újságírók csa-
pata indulásból biztos áldozatnak
bizonyult, hiszen nélkülöznie kel-
lett az együttes néhány biztos, más
alkalmakkor kezdő tagját, Kádár
Zoltán, Czimbalmos II. Csaba, Sza-
kács Géza, Karácsonyi Zsigmond,
Berekméri Edmond, Székely Fe-
renc-Szilárd és Demény Péter kü-
lönböző okok miatt nem vehetett
részt a rendezvényen, és az alakulat
aranytartalékát, Bögözi Attilát is
nélkülözni kényszerült.

A találkozók 2x10 percet tartot-
tak, 5 perces bemelegítővel és 2
perces szünettel. A körmérkőzéses
tornán a végeredmény megállapítá-
sában sorrendben a pontszám, az

egymás elleni mérkőzés eredmé-
nye, a gólarány, illetve a rúgott
gólok száma számított. 

Az eredmények: Liverpool –
Pressing 0-3, Sportiskola – VakPali
2-2, VakPali – Pressing 2-0, Sport-
iskola – Liverpool 5-0, Sportiskola
– Pressing 2-0, VakPali – Liverpool
4-1. 

A torna végeredménye: 1. Sport-
iskola 7 pont, 2. VakPali 7, 3.
PRESSing 3, 4. Liverpool 0. Az
első három helyezett oklevelet és
kupát, a negyedik részvételi okleve-
let kapott.

Különdíjasok:
* a legjobb kapus: Szentgyörgyi

András (VakPali);
* a legjobb játékos: Fodor Elek

(VakPali);
* gólkirály: Mihály Sándor

(Sportiskola – 5 gól);
* a legjobb játékvezető: Sergiu

Ciontoş.
A Pressing MÚRE együttesében

a következő játékosok léptek pá-
lyára a három találkozón: Szucher
Ervin (csapatkapitány) – kapus;
Farczádi Attila, Enyedi Csaba,
Csorbai Loránd, Czimbalmos Fe-
renc Attila, Csutor András-Tomi,
Kuti Lóránt, Körmöczky Zoltán és

Szöllősi László – mezőnyjátéko-
sok. 

A Sportiskola összetétele: Ionuţ
Fărcaş – kapus; Csíki Zsolt (csapat-
kapitány), Kelemen Sándor, Herteli
György, Beleni Iuliu és Mihály
Sándor – mezőnyjátékosok. 

A VakPali összetétele: Szent-
györgyi András – kapus; Pálosi
Csaba (csapatkapitány), Horváth
Kálmán, György Levente, Valentin
Pogăcean, Szabó Attila, Fodor
Bence és Fodor Elek.

A Liverpool összetétele: id. Tóth
Róbert – kapus; ifj. Tóth Róbert, id.
Csutor András (csapatkapitány), Ta-
kács Attila, Béres Kálmán, Doma
Zoltán és Jánosi Richárd – mezőny-
játékosok.

2017-ben a Pressing 39 mérkő-
zésen lépett pályára, amelyeken 19
győzelmet és 15 vereséget könyvelt
el, ötször döntetlenre játszott, a gól-
aránya 125-126. A 39 összecsapá-
son a hazai együttesek mellett
magyarországi, vajdasági és kárpát-
aljai csapatok ellen is játszott, hat
tornán vett részt, amiből háromszor
diadalmaskodott (a Pressing Pre-
mier Cup, az erdőszentgyörgyi
Szentgyörgy-kupa és a Karácsonyi
Kupa alkalmával).
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Czimbalmos Ferenc Attila

Czimbalmos Ferenc Attila

Kacsó Endre 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Kacsó Endre. Szu-
cher Ervin a City’us nehéz helyzetéről és az U17-es válogatottról
faggatja a marosvásárhelyi teremlabdarúgó-csapat és az ifjúsági
válogatott edzőjét.

A tornagyőztes Sporto-sokk csapata

A torna gólkirálya, Mihály Sándor (b) átveszi a díjat Szucher Ervin főszervezőtől. 
Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Pressing Premier Cup: 
Jött, látott, tarolt a VakPali

Az Educatio kupáért játszottak Szovátán

Marosvásárhely felé is kiterjesztik 
a Kárpát-medence diáksportjának felemeléséért indított 

mozgalmat
Az Educatio kupa fővédnöke, az idén 70. éves Kű Lajos egykori

olimpiai ezüstérmes magyar labdarúgó, a belgiumi labdarúgó-Eu-
rópa-bajnokság negyedik helyezettje (ő szerezte a magyar csapat
egyetlen gólját 11-esből) büszkén mondta el a Népújságnak, hogy a
marosvásárhelyi Bölöni László ismerőse: „Természetesen ismerem
őt. Boldogok voltunk mi, magyarok, amikor hallottuk, hogy Laci
játszik 1986-ban az akkor BEK-nek nevezett sorozat döntőjében (a
mai Bajnokok Ligája jogelődje), s akkor a Steauának büntetőkkel
sikerült legyőznie a Barcelonát. Örvendek, hogy ezt a hagyományt
sikerült egy magyar futballistának folytatnia, mi több, győztes csa-
pat tagja is volt. Puskás volt az első, aki 1960-ban négy góllal vette
ki a részét abból a BEK-döntőből, amelyet a glasgowi stadionban
rendeztek: a Real Madrid a Hampton Parkban 135 ezer néző előtt
7-4-re leiskolázta az Eintracht Frankfurtot. 26 évvel később – és
azóta mindmáig utolsóként – Bölöni Laci volt az a magyar labda-
rúgó, aki BEK-döntőn győztesként hagyhatta el a pályát. 

Én is játszottam BEK-döntőt – ami a disszidálásomat követő el-
tiltásom időszaka utáni második találkozómat jelentette – a FC Bru-
ges színeiben, hiszen 1977-ben a Wembley-stadionban a Liverpool
ellen léptem pályára. A Liverpool akkor a világ legjobb csapata volt,
így óriási élményt jelent számomra az a mérkőzés!”

Kű Lajos, aki 2004-ben az Aranycsapat Alapítvány elnökeként
meghirdette a Kárpát-medence diáksportjának felemeléséért indí-
tott mozgalmat, örömmel tudatta a Népújsággal, hogy a mozgalmat
Marosvásárhely felé is kiterjeszti: „Büszke vagyok arra, hogy a ma-
rosvásárhelyi iskolaigazgatót, Csíki Zsoltot is megismerhettem a IX.
Educatio kupa alkalmával, aki lelkes, szív-lélek magyar ember, és
akivel egy húron pendülünk. Remélem, hogy fantasztikus dolgokat
fogunk közösen elérni az elkövetkező időszakban: az összmagyar
nemzeti diákbajnokságra gondolok, amelyhez labdarúgás, sakk,
asztalitenisz, birkózás, emellett irodalomi és történelmi vetélkedő-
kön való részvétel is tartozik. Szerintem Csíki Zsolt ebben a régió-
ban vezető szerepet vállalhat ilyen tekintetben”



Évek óta március 3-án ötven-
hatvan fős csoport gyülekezik
a marosvásárhelyi Vártemp-
lom udvarán felállított kopja-
fánál. Idén valószínűleg a téli
hideg miatt valamivel keve-
sebben jöttek el emlékezni a
69 évvel ezelőtt országszerte
zajlott kitelepítésekre, a föl-
dönfutóvá tett főúri családok,
földbirtokosok életének talán
legsötétebb éjszakájára.

Az együttlétet minden évben az
erdélyi magyar történelmi családo-
kat tömörítő Castellum Alapítvány
szervezi. A megemlékezésen rend-
szerint két nemzedék képviseltetik,
az egykori kitelepítettek és leszár-
mazottaik. Vitéz Dálnoki Gaál Mik-
lós azok közé tartozik, akik számára
1949 tavaszán hirtelen véget ért a
gyermekkor. A rendezvény előtti
percekben vele beszélgettünk.
Akiket otthon felejtettek

– Mezőszilvástól négy kilomé-
terre volt a birtokunk – kezdte tör-
ténetét a 84 éves férfi. – Édesanyám
részéről vagyok szilvási, apai ágon
a Kolozs megyei Korpádról szár-
mazom. A háború után a mezőszil-
vási tanya Romániához került,
éppen ott húzódott a határ, egy er-
dőnk maradt Magyarország terüle-
tén. 

– Mire emlékszik a március 3-
ára virradó éjszakából?

– Sok gazda volt a faluban, azo-
kat mind összeszedték, de minket
otthon felejtettek. Nagyon örvend-
tünk, hogy megmenekültünk, két
hét múlva azonban értünk is eljött a
teherautó. Először Tordára vittek,
ott azonban már minden tele volt ki-
telepítettekkel, nem volt hely szá-
munkra. Úgy tekintettek ránk, mint
valami börtönlakókra. Addig „vari-
zsáltak”. amíg végül Aranyosgyé-
resre kerültünk, egy Varga nevezetű
családhoz, négyen laktunk egy szo-
bában. Egy évig az öcsémmel a szü-
leinknél maradtunk, aztán

elintézték, hogy iskolába mehes-
sünk. A testvérem Nagybányára, én
Csíkszeredába kerültem. A karácso-
nyi szünidő lejártával azonban ki-
rúgtak az iskolából. 

Származása miatt Dálnoki Gaál
Miklóst több tanintézetből kicsap-
ták, végül negyvenévesen végezte
el a gazdamérnöki egyetemet. Ti-
zenegy évet dolgozott mérnökként,
először Kolozsváron, majd Maros-
ludason, végül Marosvásárhelyre
helyezték.

– Csaknem három évtizeddel a
rendszerváltás után sikerült vissza-
kapniuk az egykori birtokot? – kér-
deztük.

– Annak idején a szilvási tanyán
ellopták a telekkönyveket, hogy

nyoma se maradjon a tulajdonvi-
szonynak. 1989 után édesanyám
összesen 11 hektár földet kapott
vissza. Körülbelül egy hónapja 90
hektár szántót szolgáltattak nekem
vissza. 200 hektár földterületet kel-
lene még visszaadjanak.
Elveszett árnyalatok

Beszélgetésünk végére apró,
piros mécsesek világították meg a
kopjafát. A jelenlevőkhöz a Castel-
lum Alapítvány elnöke, gróf Haller
Béla szólt.

– Ez a kopjafa biztonságot ad,
egyfajta fogódzó az emlékezések
sorában. Annál is fontosabb ez,
mivel lassan eltünedeznek az egy-
kori kitelepítettek életterei, a pincék
és más szükséglakások helyén iro-

dák, fodrászüzletek jelennek meg.
Úgy tűnik, minden elveszíti a régi
jellegét – hallhattuk Haller Bélától,
aki a volt Mikes Kelemen utcán át-
haladva, a harmadik mellékutcában
lévő egykori lakhelyüknél sokáig
úgy érezte, mintha még mindig ott
találná szüleit, ez azonban mára
megváltozott.

– 1989-ben felvillant a jóvátétel
reménye. Történtek is komoly elő-
relépések ez ügyben, de sajnos a
restitúció máig elhúzódott, mi több,
napjainkban erős ellenszélben zaj-
lik. Egyfajta visszarendeződés érzé-
kelhető – jegyezte meg a Castellum
Alapítvány elnöke, aki arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a mai gyer-
mekek, fiatalok az észak-koreai
képeket vetítik ki a szocializmus
évtizedeire. Pedig a kommunista
diktatúra évtizedeiben is történtek
jó dolgok, voltak megvalósítások,

hősies éveknek is tekinthetők azok
az esztendők. Haller Béla szerint
mindezt azért nehéz észrevenni,
mivel csak fekete-fehér képek ma-
radtak abból a korszakból, és el-
vesztek az árnyalatok.

– A szocializmus éveiben Nyu-
gat felé fordított arccal éltünk.
Aztán megrendült a nyugati eszme-
rendszer – tette hozzá az alapítvány
elnöke, majd arra hívta fel a figyel-
met, hogy a mai, értékvesztett Eu-
rópában leginkább a szocializmust
átélt, megedződött emberek tudnak
jövőt elképzelni. Ezért fontos, hogy
vigyázzunk arra, ami a miénk, hogy
legyenek éltető emlékeink.

Az elkövetkezőkben a jelenlevők
együtt mondták el a miatyánkot,
majd nemzeti imánk és a székely
himnusz hangzott fel a Vártemplom
tövében, a megkoszorúzott kopjafá-
nál. 
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Fotó: Nagy Tibor

Nagy Székely Ildikó

Eltűnőben az egykori kényszerlakások
Kitelepítettek emlékezete

2016. július 10-i lapszámunkban ír-
tunk arról, hogy tavaly július 1–10.
között mintegy kilencven magyar
honvéd földi maradványait hantolták
ki a kolozsvári új zsidó temetőben,
mivel a parcella új rendeltetést ka-
pott. Létezik Románia és Magyaror-
szág között egy  kölcsönösségi
egyezmény, amelynek alapján mind-
két ország területén a  hatóságok arra
törekszenek, hogy központi gyűjtőhe-
lyeket hozzanak létre. 

A cikkben beszámoltunk arról, hogy a ma-
gyarországi Honvédelmi Minisztérium Tár-
sadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti
Főosztályának illetékesei felvették a kapcso-
latot a csíkszeredai székhelyű Erdélyi Kuta-
tócsoport Egyesülettel, amely Jobbágytelkén
javasolta gyűjtőtemető kialakítását, aminek
elkészítették a látványtervét és a költségveté-
sét. Ezt követően a minisztérium visszako-
zott. A Jobbágytelkére tervezett gyűjtőtemető
nem készült el. Hosszas keresgélés után Me-
zőpanitra esett a választás, ahol egy egysze-
rűbb, kriptaszerű végső nyughelyet
alakítottak volna ki. Ez utóbbi munkálatait is

a magyarországi minisztérium kellett volna
finanszírozza, ám addig ismeretlen okok
miatt a kivitelezés elmaradt. A kilencvenkét
kihantolt honvéd csontjai kis koporsókban
sokáig az egyik marosvásárhelyi temetkezési
vállalat raktárában álltak, majd Mezőpanit
egyik iskolájának termébe kerültek.  Jelenleg
a községközponti új ravatalozóházban  várják
végső nyughelyüket.  A katonák 1944 szep-
temberében–októberében a Torda környéki
csatákban estek el, nagy részük sérülésüket
követően a kolozsvári katonai kórházban halt
meg.

2016 nyarán szerettük volna megtudni,
hogy miért változtatták meg az eredeti hely-
színt. Erről az MTI, a Szabadságra hivat-
kozva, azt írta: „A magyar Honvédelmi
Minisztérium egyik illetékese annyit közölt a
lappal, hogy nem várják meg a jobbágytelki
központi gyűjtőtemető elkészülését, így Me-
zőpanitban lesz az újjátemetés”. Akkor úgy
tervezték, hogy  szeptember utolsó hetében –
a tordai csata évfordulójára – nyugalomra he-
lyezik a honvédeket. Telefonon elértük Ma-
gyarország bukaresti nagykövetségének
katonai és légügyi attaséját, Kóka Zoltán
alezredest, aki kérésünkre felvette a kapcso-
latot a magyar honvédelmi minisztérium ille-
tékes ügyosztályával, ahonnan azt a választ

adták, hogy „folyamatban van az ügy rende-
zése, ezért a szaktárca teljes hírzárlatot ren-
delt el”. Az alezredes azt ígérte, ha van
fejlemény, tájékoztatnak.

Mivel azóta sem kaptunk hírt, a cikk írója
tavaly az Isonzó Expressz egyik utasaként a
modrejcei katonatemetőban – ahol Milan
Brglez és Kövér László, szlovén, illetve ma-
gyar házelnök koszorúzással egybekötött
megemlékezésen vett részt – találkozott dr.
Kovács Vilmos ezredessel, a magyar Honvé-
delmi Minisztérium  Hadtörténeti Intézet és
Múzeum parancsnokával, akinek a hatáskö-
rébe tartozik a hadisírgondozás. Az ezredes
azt ígérte a helyszínen, hogy amint írásos tá-
jékoztatást kap az üggyel kapcsolatosan,
megpróbál utánanézni, hol akadt el az ügy.
Így tehát levélben fordultunk a parancsnok-
hoz, mellékelve a cikk elektronikus elérhető-
ségét.  

Az ezredes úr február közepén a következő
válaszlevelet küldte: 

Tisztelt Vajda Úr!
A korábbi évek erdélyi hadisírgondozási

céljai között valóban szerepelt Székelyhodos
község Jobbágytelke falu területén egy ún.
„gyűjtőtemető” kialakításának terve, az Er-
dély területén exhumált magyar hősi marad-

ványok befogadása, valamint olyan magyar
hősi temetési helyek áthelyezése érdekében,
melyek eredeti helyszínen történő  megőrzése
nem biztosítható.

Szakmai indokok szólnak amellett, hogy
szükség van Erdély területén egy vagy több
olyan temetőre, mely az előzőekben említett
személyi kör nyughelyének – reményeink sze-
rint immár végleges – kialakítására alkal-
mas. Ez okból jelenleg ún. „térségi” temetők
létrehozását tervezzük, melyek már meglévő,
de bővíthető hősi parcellák területén jöhetné-
nek létre. A szóba jöhető helyszínek kiválasz-
tása folyamatban van, részletes terveket ezek
véglegesítése után lehet kidolgozni.

A Kolozsváron exhumált hősi elhunytak
maradványainak tárolására a mezőpaniti te-
mető halottasházában került sor, azzal a cél-
lal, hogy újratemetésükre helyben kerüljön
sor. Erről az egyeztetések a román féllel a két
ország között létrejött tárgybeli kormánymeg-
állapodásban foglaltak alapján zajlanak.

Remélem, hogy felvetéseivel kapcsolatban
mindezekkel megfelelően tudtam Önt tájékoz-
tatni!

Tisztelettel:
Dr. Kovács Vilmos ezredes
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
parancsnok

Az ügy tehát nincs lezárva. Továbbra is
várjuk a magyar Honvédelmi Minisztérium
értesítését arról, hogy miként ér véget az Er-
délyben 74 éve elhunyt katonák „kálváriája”. 

Vajda György

Hadisírgondozás 
Folyamatban az erdélyi gyűjtőtemető létrehozása



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás + garázs. Tel. 0742-143-
933. (sz-I)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-
831. (7039)

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (6216)

MINDENFÉLE

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatorna-
javítás. Nyugdíjasoknak 30%
kedvezmény. Tel. 0740-651-354. (6857)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatorna-
javítás. Nyugdíjasoknak 30% ked-
vezmény. Tel. 0721-156-971. (6855)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüg-
gönyöket, harmonikaajtókat, termo-
pán PVC-nyílászárókat, szúnyoghá-
lókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (6801)

AZ ANA RESORT KFT. szakképzett
szakácsot alkalmaz. Érdeklődni a
0737-507-020-as telefonszámon.
(61025-I)

NEM ÁGYBAN FEKVŐ, nyugdíjas
hölgy sürgősen alkalmaz gondozónőt
ottlakással. Telefon: 0365/414-789,
naponta 10-12, és 0747-656-791, 16-
21 óra között. (1653-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Könnyes az út, amely sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihené-
sed felett. Két kezed munkáját
mindenhol látjuk, áldott, szép
emléked, amíg élünk, szívünkbe
zárjuk. A fájdalmat leírni nem
lehet, csak letörölni az érted
hulló könnyeket. Már hat éve
könnyezik szemünk, s ma össze-
tört szívvel emlékezünk. Köny-
nyes szemmel tekintünk az égre,
kérjük a Jóistent, hogy nyugtas-
son békében. Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk már-
cius 5-én a drága férjre, édes-
apára, apósra, nagytatára, a
szentkirályi SÓFALVI JÓZSEFRE
halálának hatodik évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, gyerekei
és azok családja. Nyugodj béké-
ben, APUKA! (7176-I) 

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon,
csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.
Az emlékezéshez szeretet kell, és
akit szeretünk, azt nem feledjük
el.
Fájó szívvel emlékezünk a nagy-
teremi születésű KELEMEN 
MIHÁLY KARCSIRA halálának 4.
évfordulóján. A Jóisten nyug-
tassa békében! Szerettei. (1650)

Március 4-én 13 éve hunyt el 
SZILÁGYI MELINDA szül. 
Kerekes. Nyugodj békében édes-
anyád mellett! Édesapád, Deme-
ter, gyermekeid, Zoltán, Bálint,
Ágnes. (1652)

„Nem múlnak el ők, kik szívünk-
ben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Szomorúan emlékezünk március
4-én ifj. VAS KÁROLYRA halálá-
nak 14. évfordulóján. Szerettei.
(7155-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, após, nagytata,
dédtata, keresztapa, rokon és jó
szomszéd, a mezősámsondi 

SZÖLLŐSI SÁMUEL 
(a bőrgyár volt alkalmazottja) 

életének 94. évében március 3-án
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése március 6-án 13
órakor lesz a mezősámsondi te-
metőben. Pihenjen csendesen! 
Búcsúzik tőle fia, Vilmos és fele-
sége, Olga, unokái, Blanka, Vik-
torka, Zsuzsika és Ádika. (1651-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik LUKÁCS JÁNOS
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak, és betegsége alatt
önzetlenül támogattak. Gyászoló
családja. (-I)

Küzdöttél, de már nem lehetett, bú-
csúztál volna, de erőd nem engedett,
csak a szíved súgta: Isten veletek!
Kegyelettel és szomorú szívvel em-
lékezünk március 5-én a drága jó
férjre, a felejthetetlen édesapára,
nagyapára, apósra, testvérre, ro-
konra, szomszédra, a szövérdi szü-
letésű id. BARABÁS GÉZÁRA
halálának 10. évfordulóján. Nyugodjál békében! Emlékét szí-
vünkben őrizzük. 
Szerettei. (7106)

Szívünkben örökké tartó fájdalommal
emlékezünk március 5-én BODO 
IOSIFRA (Jóska) halálának első évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Szerettei. (7162)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Buszos körutazások 
– hétvégi programok

2018. március 9-11. Bécs 125 euró/fő
2018. április 13-15. Prága-Punkva – Hluboka kastély 125 euró/fő
2018. április 28. – május 1. Zágráb-Plitvice-Pola-Rovinj 205 euró/fő
2018. május 11-13. Bécs 125 euró/fő
2018. május 11-13. Krakkó – Zakopane 125 euró/fő
2018. május 25-28. Prága 250 euró/fő
2018. május 25-28. Velence 250 euró/fő
2018. június 1-2. Bécs 125 euró/fő

Indulás Marosvásárhelyről + 25 EUR/fő 
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A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
BÁROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (61031)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT keresünk. Fi-
zetés 3000 lej, házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (19886-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MO-
SOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19886-I)
VILLANYSZERELÉSSEL foglalkozó marosvásárhelyi kft. alkal-
maz RAKTÁROST. Amit ajánlunk: biztos jövedelem, étkezési
jegyek, közlekedési elszámolás. Sofőrkönyvvel rendelkezők előny-
ben. További információkért hívják a  0785-210-682-es telefonszá-
mot. A román nyelvű önéletrajzokat a következő e-mail-címre
várjuk: office@consuselectric.ro. (61039-I)
ALKALMAZUNK autogén és plazmavágáshoz értő MUNKÁST,
valamint általános ESZTERGÁLYOST. Kedvező fizetés. Tel. 0745-
199-860, 0745-859-090. (19846-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészíté-
sére és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jöve-
delem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro
címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszá-
mon. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház 

a 21/2007. sz. rendelkezés 13. cikkelyének 3. sz. bekezdése értel-
mében felvételt hirdet előadóművészeti intézményekben sajátos te-
vékenység, azaz SzínHázi ViLágoSító munkakör betöltésére.

Állásinterjú: 2018. 03. 19. – 11 óra.
Beiratkozás az intézmény humánerőforrás-irodáján 

2018. 03. 18-ig.
Tájékoztatás a 0365-806-862/113 vagy 

a 0265-219-261-es telefonon.
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