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Idén 13 van tervben

Még 850 tömbházat kellene hőszigetelni Marosvásárhelyen

Olvasóink
figyelmébe!

Felhívjuk
olvasóink figyelmét,
hogy az ünnepekre
való tekintettel
Műsorkalauz
mellékletünk
a csütörtöki
lapszámban
jelenik meg.

Tisztítsuk ki együtt
vizeinket!

Tavaly a Marosvásárhelyi Rádió kezdeményezésére nagyszabású takarítási akcióra került sor
Marosvásárhelyen és Marosszentgyörgyön, a Maros komp és a volt hétfák közötti szakaszán.

____________2.
Fotókiállítás
a passiójátékról

Március 29-én, csütörtökön a marosvásárhelyi vár Szűcsök bástyájában
nyílt meg a húsvéthoz kötődő fotókiállítás. Kucsera Jenő, a Marx József fotóklub tagja három évvel ezelőtt egy
bukaresti amatőr csapat passiójátékát
fotózta végig Marosvásárhelyen.

Csigalassúsággal halad Marosvásárhelyen a tömbházak hőszigetelése. Az ok:
hosszú az uniós, illetve kormányalapokból finanszírozott munkálatok iratcsomóinak átfutási ideje – jelentette ki a
Népújságnak a polgármesteri hivatal
szóvivője. Idén a hivatal csupán 13
tömbház hőszigetelését tervezi.

Antalfi Imola

A februári tanácsülésen a testület újabb tömbházak hőszigetelését, pontosabban a munkálatok gazdasági-műszaki mutatóit hagyta jóvá.
Ijac Dana, a polgármesteri hivatal pályázati
osztályának vezetője kérdésünkre elmondta, két
forrásból finanszírozzák a lakóépületek energiahatékonyságának növelését célzó munkálatokat: uniós alapokból, azaz a Regionális
Operatív Programon (ROP) keresztül, illetve
kormányalapokból. Előbbiből eddig 47 tömb-

Fotó: Nagy Tibor

házat hőszigeteltek. „A tanács által elfogadott
13 határozatban újabb tömbházak szerepelnek
(Kornisa sétány 32., Moldova utca 10., Állomás
tér 2A, Állomás tér 1A, Argeş utca 16., Kárpátok sétány 47., Cernavoda utca 5., Erdély utca
29., Constantin Romanu Vivu utca 2., Moldova
utca 10., Raktár utca 7., Dózsa György utca 60.,
Állomás tér 5A, B, C, Magura utca 16., 18., 20.,
22., 24., Mimóza köz 2. – szerk. megj.), ezek
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Avântul: egy jó,
egy közepes

A szászrégeniek határozottan és lendületesen kezdték a találkozót, s
ennek eredményeként már a 10. percben veszélyeztették a vendégek kapuját, kilenc perccel később pedig a
vezetést is megszerezték: egy jó
ütemű összjáték után

____________8.

„Forradalmárok”
akcióban

Benedek István

Osztott egy ászt a sors a szürke szásznak.
Hétfőn a főügyész az államfő jóváhagyását
kérte az 1989-es rendszerváltás három kulcsfigurájával szembeni bűnvádi eljárás megindításához,
mivel
emberiesség
elleni
bűncselekményekkel gyanúsítják őket a forradalom ügyében. Gyűl a gondjuk az egykori
fennforgóknak, mert az 1990-es bányászjárás
aktájában is hasonló gyanú alatt vannak.
Nem mondhatni, hogy készületlenül érte
volna az illetőket ez a fejlemény. Most már
könnyebb megérteni azt az igyekezetet, ami a
múlt héten a forradalom intézetének háza táján
lezajlott eseményeket kiváltotta. Ott ugyanis elnököt puccsoltak a napokban, az intézet eddigi
vezetőjét, akinek csak jövőre járt volna le a
mandátuma, a ’89-es események nagy szakállú
szürke eminenciása váltotta az elnöki székben.
De volt ám változás a szekus irattárat tanulmányozó országos tanácsnál is, amelynek kilenc
tagjáról múlt héten döntött a parlament.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 57 perckor,
lenyugszik
19 óra 54 perckor.
Az év 94. napja,
hátravan 271 nap.

Ma IZIDOR,
holnap VINCE napja.
IZIDOR: görög név latin formájának rövidülése. Jelentése: Izisz egyiptomi istennő
ajándéka.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 220C
min. 90C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. április 3.
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Hosszabbított nyitvatartás
a levélszavazatok fogadásánál

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének irodája hoszszított programmal fogadja a levélszavazatokat, tekintettel
arra, hogy nagyon sok magyar állampolgárnak nem kézbesítették még a szavazólapokat. Fogadják azokat is, akik
segítséget kérnek a szavazólappal járó nyilatkozat kitöltésében, illetve a levélszavazat eljuttatásában Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusához. A szavazatokat április 6ig (péntekig) mindennap 9–19 óra között lehet beadni az
RMDSZ marosvásárhelyi székházába (Dózsa György utca
9. szám, földszint).

A piacok nyitvatartása
az ortodox húsvét alatt

Az ortodox húsvét alkalmával a marosvásárhelyi piacok
nyitvatartása: április 8-án, vasárnap zárva lesz az ócskapiac, április 8-án és 9-én a Hadsereg téri (csütörtöki) piac
is zárva tart. A város területén működő napipiacok viszont
rövid programmal, 14 óráig nyitva lesznek – közölte a piacigazgatóság adminisztrátora.

Jézus él! – húsvéti zenefesztivál

Második alkalommal szervezi meg a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye a Jézus él! húsvéti zenefesztivált.
A Kultúrpalotában április 7-én, szombaton 16 órakor kezdődő fesztiválon a kolozsvári református egyetemi lelkészség zenekara, a FIKE Band szolgál. Igét hirdet Lakó Jenő
lelkipásztor. A rendezvényre a belépés ingyenes. Helyjegyek előzetesen az egyházmegye lelkészi hivatalaiban és
esperesi hivatalában (Marosvásárhely, Bernády tér 3.
szám) igényelhetők.

Gyűjtők kiállítása

Április 14-én, szombaton 7–14 óra között a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Művelődési Házban a gyűjtők vásárán többek között bélyeg-, érme-, régiség-, kitüntetés- és
jelvénygyűjtők állítanak ki.

Laczkó Aranka kiállítása

A marosvásárhelyi Néprajzi és Népművészeti Múzeumban
(Rózsák tere 11. szám) tegnap megnyílt Laczkó Aranka
egyéni kiállítása.

Jótékonysági koncert Koncz József
sírjának renoválására

Április 8-án, vasárnap 18 órakor a marosvásárhelyi Szabadság utcai református templomban Koncz József sírjának renoválása érdekében tartanak jótékonysági
koncertet. Fellépők a Gordonka zenekar és a Szabadság
kórus. Koncz József a Teleki-levéltár gondnoka volt, 350
publikáció kiadója, a kollégium 750 oldalas történetének
megírója. Sírja a marosvásárhelyi református temetőben
van, homokkő sírköve porlad, a felirat olvashatatlanná vált.
A koncert bevételét e síremlék javítására szánják.

Pokorny László fogadóórája

Dr. Pokorny László megyei tanácsos április 4-én, ma 9 órától Marosvásárhelyen, a Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóságon (Trébely utca 7. sz., C épület) szociális és
környezetvédelmi kérdésekben tart fogadóórát.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Civil kezdeményezés a Föld napjára

Tisztítsuk ki együtt vizeinket!

Tavaly a Marosvásárhelyi Rádió
nagyszakezdeményezésére
bású takarítási akcióra került
sor Marosvásárhelyen és Marosszentgyörgyön, a Maros komp
és a volt hétfák közötti szakaszán. A partról néhány óra alatt
több tíz tonna szemét gyűlt
össze. A figyelemfelkeltő akciót
az idén is megismétlik. A takarításba bekapcsolódni akarókat
az idén április 22-én, vasárnap,
a Föld napján 11 órától várják a
komp előtt.

– A Marosvásárhelyi Rádió feladata
nemcsak a tájékoztatás, hanem a cselekvés is. A környezettudatosságra
való nevelésben viszont nem vagyunk
egyedül. Könnyen megtaláltuk a közös
nevezőt a város több médiaintézményével, az Erdélyi Magyar Televízióval, a Rádió GaGával, a Népújsággal,
a Vásárhelyi Hírlappal, valamint a
Punctul szerkesztőségével, amelyekkel
összefogva próbáljuk meg felhívni a
város és megye lakosságának figyelmét a helyzet súlyosságára, és közösen
próbálunk mozgósítani a földnapi

nagytakarításra – mondta Szász Attila,
a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségének vezetője, az akció kezdeményezője, majd hozzátette, a lista
nyitott, várják, hogy más állami intézmények, cégek, civil szervezetek és
magánszemélyek is csatlakozzanak az
akcióhoz.
Az idén is április 22-én, a Föld napján aktív közönségtalálkozó lesz, hiszen akik részt vettek a tavalyi
nagytakarításon, az a meglepetés érte,
hogy a rádió és a televízió munkatársai
az ügyben kikérték a véleményüket.
Találkozó 11 órakor a kompnál, ahol
különböző csoportokba osztva, egyegy partszakaszra viszik majd a „brigádokat”. A szervezők biztosítják a
védőkesztyűket, szemeteszsákokat,
lesznek csónakok, kajakok, amelyekkel át lehet evezni a túlsó partra, és természetesen a szemét elszállításáról is
gondoskodnak. Az idén tematikus rendezvényekkel tarkítják az akciót. A tavalyi rendezvény partnerei a Fókusz
Öko Központ, a Milvus Group, az
EKE Marosvásárhely, a Rhododendron, a Fundaţia Comunitară Mureş –

Korunk – április

Marosszéki Közösségi Alapítvány, az
Asociaţia Divers Egyesület, a Női
Akadémia, a Környezetvédelmi Őrség,
a Salvamont Salvaspeo Mureş, a
Maros Megyei Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat, a Tompa Miklós Társulat – Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház, a Maros Megyei Tanács, a
Maros Megyei Vízügyi Hatóság, Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, a Mureş Runners voltak. Az
említettek képviselői, vezetői megígérték, hogy az idén is kiveszik a részüket a nagytakarításból. Állandó támogatók a Bioeel, az ADI Ecolect
Mureş, az Aquaserv Rt.
Szász Attila szerint csak akkor van
igazán sikere és példamutató ereje az
akciónak, ha minél többen, akár családostól, csatlakoznak, mert elsősorban
a
fiatal
nemzedéknek
szeretnének üzenni a szervezők, hiszen inkább az új generációt terheli a
felelősség, hogy a Földet megőrizzék, megóvják nyersanyagforrásait és
tisztán tartsák a környezetet, mert a
szennyezés mindannyiunk kárára van.
(v.gy.)

Demográfiai változások (1918–2018)

A demográfiai vészharangot Csép
Sándor már 1975-ben megkongatta
Egyetlenem című filmjével. Ugyanő
volt, aki 2004-ben Áldás, népesség elnevezéssel mozgalmat indított, és ezt
követően megalakította az Áldás Népesség Társaságot. Az ő kezdeményezéseire is emlékezünk ebben a
lapszámban, amit a népességkutatás témakörében szerkesztettünk – szociológus, politológus, társadalom- és
szórványkutató munkatársaink közreműködésével.
Hogy mennyire időszerű volt ez a
számbavétel, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Horváth István, a
kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet igazgatója egyenesen „az erdélyi magyar tömeges elvándorlás évszá-

zadának” nevezi az 1918 és 2018 közötti időszakot.
Vetési László – az Erdélyi Református Egyházkerület Szórványmissziói
Szolgálatának vezetője – azt vizsgálja,
hogy egyházaink miként viszonyultak/viszonyulnak e történelmi kihíváshoz; Veres Valér népességkutató
szociológus a belső vándorlás viszonylatában taglalja a népesedés kérdését,
kimutatva, hogy a Székelyföldön kívül
az erdélyi megyékben az utóbbi ötven
évben fokozatosan megváltozott a városi népesség etnikai összetétele a
román etnikum javára; Bodó Barna politológus a bánsági szórványok helyzetéről írva azt emeli ki: szükség van a
lokális identitásra, de kisebbségi léthelyzetben a túl erős lokális identitás a

nemzeti identitást fojtja el. Hogy ilyen
helyzetben mégis mire lehet építeni?
Biró A. Zoltán társadalomkutató szerint – aki térfejlesztés-stratégiai megközelítésben követi a demográfiai
folyamatokat – a kérdés nem az, hogy
a népesség elég nagy-e vagy nem,
hanem az, hogy „milyen”; Bakk Miklós politológus ugyancsak az etnikai
térszerkezethez igazodó modernizáció
fontosságát hangsúlyozza. Meglátása
szerint a Székelyföld modernizálódó
régióvá való erősödésének esélye
abban rejlik, hogy kialakul-e a városhálózati együttműködés. A regionális
verseny és együttműködés összehangolásában látja az elkövetkezendő korszak nagy történelmi kérdését.
(Korunk szerk.)

Bár korai még beszélni a marosvásárhelyiek nyári világtalálkozójáról és a Forgatagról, a
szervezők úgy döntöttek, hogy
egy rövid sajtótájékoztatón
megerősítik: az idén is megtartják mindkét rendezvényt. A
szervezési részletekről nem
árultak el sok mindent, hiszen
folynak az egyeztetések a programokról, de az biztos, hogy tíznapossá bővül a Forgatag és
korábban tartják, mint eddig a
világtalálkozót.

essen a vakáció elejére, tudjanak részt
venni azok is, akik betervezték nyaralásukat, de még nem távoztak el a városból. A gálaműsort igyekeznek
színessé, tartalmasabbá és valamiképpen rövidebbé tenni, mint eddig –
mondta Kányádi Orsolya, a gálaműsor
szervezője, házigazdája, megtartják
azt a jellegzetességét, hogy a befutott
művészek mellett lehetőséget teremtenek fiatal marosvásárhelyi tehetségeknek is a bemutatkozásra. Ezenkívül
délelőtt a Tükörteremben olyan ismert, a „nagyvilágban élő” és itthon
maradt személyiségeket hívnak meg
kerekasztal-beszélgetésre, akik életpályájukkal öregbítették a város hírnevét. Lesz ökumenikus istentisztelet is,
a helyszínt még keresik, ugyanis nemsokára megkezdődik a Vártemplom
felújítása.
A világtalálkozó is része lesz a Forgatagnak, annak ellenére, hogy az
utóbbit augusztus 24. és szeptember 2a között szervezik. Kiemelt helyszíne
lesz a Szféra, amelynek eddig is hangulatos teret biztosított a volt Aranykakas. Hogy hol lesz az idén a Forgatag,

erre a főszervező Portik Vilmos nem
tudott válaszolni. Az biztos, hogy
lehet ott, ahol a tavaly volt, de remélik, hogy jobb helyre költöznek, bár
erről még nem tárgyaltak az önkormányzattal. Amúgy is, Portik szerint
egy hónappal a rendezvény előtt szoktak egyeztetni a helyszínről a polgármesteri hivatallal. Hogy kik fognak
fellépni a nagyszínpadon, még nem
tudni, tárgyalásokat folytatnak a művészekkel. Sajnos az első Forgatag
óta négyszeresére nőttek a turnéköltségek. Mindkét szervező elmondta,
pályázatok és egyéb támogatások
útján igyekeznek előteremteni a
szükséges anyagi hátteret. Kérdésünkre Portik Vilmos elárulta: a Forgatag mintegy 100.000 eurót emészt
fel.
A szervezők azt is ígérték, hogy
amint közelebb kerülnek az eseményhez, és bizonyos programpontok biztossá válnak, tájékoztatják az
érdeklődőket. Akik eljönnének a világtalálkozóra vagy a Forgatagra, azok
már most bejegyezhetik naptárukba
mindkét dátumot. (vajda)

Készülhetnek a marosvásárhelyiek

Lesz világtalálkozó és Forgatag

Kirsch Attila, a marosvásárhelyiek
világtalálkozójának főszervezője elmondta, az előző rendezvények tapasztalatait leszűrve sokat mérlegelték,
hogy miként rendezzék meg a hatodikat. Nagyon sokan azok közül, akik
már nincsenek, de azok is, akik itthon
maradtak a városban, jelezték, hogy
igény van erre a rendezvényre, ahol
egy kicsit előtérbe került a marosvásárhelyi szellemiség. Az idén június
30-án, szombaton lesz a főrendezvény
a Kultúrpalotában. Úgy időzítették a
dátumot, hogy figyelembe vették,
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Bűnvádi eljárás indulhat Iliescu, Roman és
Voican Voiculescu ellen a ’89-es forradalom ügyében

A Ion Iliescu, Petre Roman és
Gelu Voican Voiculescu elleni
bűnvádi eljárás elindításának engedélyezését kéri Klaus Johannis
államfőtől Augustin Lazăr legfőbb
ügyész. Mindhármuk esetében
emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt indítanának
eljárást az 1989-es forradalom
ügyében.

A legfőbb ügyészség megjegyzi, Ion
Iliescu tagja és elnöke volt a Nemzeti
Megmentési Front Tanácsának, amely a
törvényhozói és végrehajtó hatalmat is
képviselte 1989. december 27-éig, amikor a tanács elnöke államfői megbízatást
kapott. Petre Roman szintén a Nemzeti
Megmentési Front Tanácsának tagja,
majd ’89. december 22-e után az ország
miniszterelnöke volt, Gelu Voican Voiculescu pedig a tanács tagja volt, illetve
később miniszterelnök-helyettesi tisztséget töltött be.
2017. december 18-án a katonai
ügyészség közölte: a forradalom ügyében folytatott nyomozás során arra a következtetésre jutottak, hogy nem alakult ki
hatalmi vákuum Romániában 1989 decemberében. Marian Lazăr katonai ügyész
akkor sajtótájékoztatón jelentette be: a
nyomozás igazolta, hogy december 22-én
este katonai diverziót indítottak el, ez vezetett a számos emberéletet és sérültet
követelő eseményekhez.

Lazăr hangsúlyozta: 2016. november
1-je óta – amikor emberiesség elleni
bűncselekmények gyanújával indítottak
vizsgálatot az 1989-es forradalom
ügyében – kihallgattak, illetve újra kihallgattak több tanút, együttműködtek
a forradalom témájával foglalkozó,
ezzel kapcsolatban adatokat gyűjtő történészekkel, írókkal, újságírókkal, valamint átvizsgálták a különféle
levéltárak, hang- és képfelvételek
anyagát.
Mindezek alapján – tette hozzá a katonai ügyész – nemzetközi kontextusba
helyezték az 1989. decemberi forradalmat; tisztázták a temesvári eseményeket
megelőző helyzetet; tisztázták a Nicolae
Ceauşescu volt elnök által 1989. december 21-ére összehívott nagygyűlés szervezésének körülményeit; azonosították
annak a pánikot keltő zajnak a forrását,
amely Nicolae Ceauşescu december 21én tartott beszéde közben volt hallható,
és amely – más tényezőkkel együtt –
hozzájárult a bukaresti tüntetések kirobbantásához; megállapították a december
21-én délután, illetve a 21-éről 22-ére
virradó éjszaka történt politikai-katonai
események pontos sorrendjét; tisztázták
a Ceauşescu házaspárnak a Központi Bizottság épületéről való menekülésének
körülményeit; részben rekonstruálták a
több síkon elindított, számos emberéletet és sérültet követelő, december 22-i

katonai diverzió fontosabb elemeit (többek között fény derült arra, hogy a
román hadsereg 1987-ben hang- és torkolattűz-imitátorokat vásárolt), és
feltárták a „félretájékoztatás mechanizmusait”, amelyek fő eszközeiül a közszolgálati televízió és rádió, valamint a
katonai távközlési rendszerek szolgáltak. Ez a félretájékoztatás vezetett a terrorfenyegetésről
szóló
országos
pszichózis kialakulásához – derül ki az
ügyészség beszámolójából, amely szerint a további nyomozások során vélhetően fény derül majd a diverzió
kitalálóinak és az ennek kivitelezésében
segédkezőknek a kilétére.
A katonai ügyészség szerint ugyanakkor tisztázták a Ceauşescu házaspár
fogva tartási helyén, a târgoviştéi katonai egységnél 1989. december 22-én és
azt követő napokban történteket. A bizonyítékok értelmében a legfelsőbb katonai körökből folyamatosan nyomást
gyakoroltak az egység vezetőire, hogy
végezzék ki Nicolae és Elena Ceauşescut.
A legfelsőbb bíróság 2016-ban hagyta
jóvá az 1989-es forradalom aktáinak újranyitását, amit Bogdan Licu akkori ideiglenes legfőbb ügyész rendelt el, arra
hivatkozva, hogy a katonai ügyészség
2015-ben megalapozatlan döntést hozott, amikor lezárta a nyomozást.
(Agerpres)

Nyilvánosságra hozták a SRI és az ügyészség
eddig titkosított megállapodását

A Román Hírszerző Szolgálat
(SRI) pénteken nyilvánosságra
hozta az eddig titkosnak minősített együttműködési megállapodást,
amelynek
alapján
a
belföldi hírszerzés részt vett az
ügyészség büntetőjogi eljárásaiban.

A megállapodást a SRI és a legfőbb
ügyészség vezetői 2009 februárjában
írtak alá. A dokumentum titkosításának
feloldását Tudorel Toader igazságügyi
miniszter kérte, mert a kormánykoalíció
azzal vádolta a hírszerzést, hogy törvénytelenül avatkozott be a büntetőjogi
eljárásokba.
A kormánypárti médiában már évek
óta információk jelennek meg a titkos
megállapodások létezéséről, elfogadásuk körülményeiről. Klaus Johannis államelnök március 16-án közleményben
tisztázta, hogy a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó Legfelsőbb Védelmi Tanács nem fogadott el titkos
megállapodásokat, amelyek a hírszerzés
és az ügyészség, illetve egyéb intézmények között jöttek létre. Utóbbiak saját
hatáskörben kötötték meg ezeket – közölte az elnöki hivatal, amely ezáltal
megerősítette, hogy léteznek a megálla-

podások. Toader ezt követően fordult a
legfőbb ügyészséghez és kérvényezte a
titkosításuk feloldását.
A közzétett dokumentum szerint a
SRI és a legfőbb ügyészség – illetve
annak alárendelt intézményei, a korrupcióellenes és a terrorizmusellenes
ügyészség – a nemzetbiztonság ellen irányuló bűncselekmények, a terrorizmus
területén, valamint egyéb súlyos bűncselekmények esetében hasznosítják a rendelkezésükre
álló
információkat,
megosztva ezeket egymással.
A megállapodás szerint az ügyészség
vállalta, hogy intézményei révén gyorsan hozzájárul a hírszerzés által kért lehallgatási engedélyek jóváhagyásához, a
két intézmény közös operatív csapatokat
hoz létre a bűncselekmények felderítése
érdekében, a titkosszolgálat pedig minden technikai segítséget megad az
ügyészségnek a lehallgatások végzésében. Ezeket a lehallgatásokat a hírszerzésnek kellett végeznie saját technikai
felszerelésével, akárcsak az átírásukat és
lefordításukat, amennyiben szükséges
volt.
A dokumentum szerint a két intézmény közötti információcsere rendszeres volt, a SRI a bűnmegelőzésben is

felelősséget vállalt, vagyis nemcsak az
ügyészség kérésére, hanem hivatalból is
értesítenie kellett a vádhatóságot,
amennyiben bűncselekmény gyanúját
észlelte.
A zárórész szerint ez a dokumentum
hatályon kívül helyezett a felek között
létrejött más, korábbi megállapodásokat,
így például a 2003-ban, a 2004-ben és a
2007-ben megkötötteket.
A Legfelsőbb Védelmi Tanács még
Traian Băsescu volt államfő idején sorolta a korrupciót is a nemzetbiztonsági
kockázatok közé, ezért a SRI a korrupcióellenes ügyészség által végzett nyomozásokban is részt vett.
Az alkotmánybíróság 2016 februárjában alaptörvénybe ütközőnek minősítette, hogy a bűnüldöző szerveken és a
rendőrségén kívül „más, erre szakosodott állami szervek” is végezhetnek lehallgatásokat. Később a kormány úgy
módosította a büntetőeljárást, hogy szétválasztotta a titkosszolgálati és az
ügyészségi lehallgatásokat, így a rendőrök és az ügyészek továbbra is használhatják a titkosszolgálat felszerelését, a
SRI dolgozói azonban már nem végezhetnek lehallgatásokat büntetőjogi eljárásokban. (MTI)

a bértábla 2022-ben lép érvénybe teljes
valójában.
Klaus Johannis arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel a közalkalmazottak bérezéséről szóló törvény egyszerre
hatályos a sürgősségi rendelettel meghozott adóügyi változásokkal, több alkalmazotti kategóriának csökkent a
fizetése. „Miközben azt ígérték, hogy
2018. január elsejétől 25 százalékos béremelések lesznek, azokat tulajdonképpen
semmissé
tette
a
társadalombiztosítási hozzájárulás átruházása a munkavállalóra” – mondta Johannis. Hozzátette: a problémát a
kormány pontonként próbálta megoldani, itt-ott különleges módosításokat
hozva egy-egy kategória esetében, ami
viszont eltér a megállapított ütemtervtől,
ellentmond a fenntarthatóság elvének, és
„távol áll attól, hogy az alkalmazottnak
az elvégzett munkáját fizesse meg, sokkal inkább az egyik vagy másik intézményhez való tartozást értékeli” – áll a

közleményben. A miniszterelnököt és a
munkaügyi minisztert Johannis kérte fel
a találkozóra, a bérezési törvény hatásainak megbeszélésére. Az államfő szerint
el kell kerülni a bérmódosítások és a kiszámíthatatlanság „körhintáját”, hiszen
a bérezések folyamatos mozgásban vannak.
Johannis a társadalombiztosítási hozzájárulás átruházásának kérdését is felvetette, a jövedelemadó 16 százalékról
10 százalékra történő csökkentésével
együtt. Ezek a döntések azt eredményezték, hogy „a közalkalmazotti szférában
jelképes összeggel nőttek a nettó bérek,
átlagban 5 százalékkal. Ám ezt a kis növekedést is semmissé teszi az infláció
erősödése, amely 2018-ban elérte a 4,7
százalékot. Klaus Johannis ennek kapcsán óvatosságra intette a kormányt a
gazdasági politikák megközelítésében,
hogy az állampolgárok életszínvonala
fenntartható legyen” – derül ki a hivatal
közleményéből. (Mediafax)

Johannis a kormánynak: a bérezési törvény
nem felel meg az egyenlőség elvének

Ellentmond az egyenlőség és a kiszámíthatóság elvének az új bérezési törvény – figyelmeztette
Klaus Johannis államfő a kormányt a Viorica Dăncilă miniszterelnökkel
és
Lia
Olguţa
Vasilescu munkaügyi miniszterrel
folytatott találkozón – közölte az
államelnöki hivatal.

A hivatal közleménye szerint az a
tény, hogy a különböző alkalmazotti kategóriák esetében itt-ott külön kivételeket tesz a törvény, épp a jogszabály
egységességére vonatkozó szándékot
teszi semmissé.
A közleményben az is áll, hogy Viorica Dăncilă kezeskedett arról, hogy a
kormány a felvállalt béremeléseket, illetve magát a bérezési törvényt is képes
stabilan finanszírozni.
Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter a találkozón arról beszélt, milyen
elvek alapján állt össze a mostani jogszabály, illetve emlékeztetett arra, hogy

Ország – világ
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Cioloş indulna
az EP-választáson

Dacian Cioloş jelöltetni fogja magát a 2019-es európai parlamenti választáson. „Az utóbbi időben gyakran ért az a vád, hogy nem vállaltam semmiféle
jelöltséget. Ezért azt mondtam, hogy ha belépek a
politikába, az első választáson indulni fogok, bármelyik is legyen az. Lévén, hogy a legkorábban EP-választásokat tartanak, és nekem tapasztalatom is van
ezen a téren, amennyiben a párton belül úgy ítélik
meg, hogy ez jó megoldás, jelöltetni fogom magam”
– nyilatkozta Cioloş a Radio France Internationalenak adott interjúban. Az egykori technokrata miniszterelnök azt is elmondta, hogy a 2020-as parlamenti
választásokat követően pártjával a Románia 100 platformból kiváló új alakulattal a Románia Együtt Mozgalommal kormányt szeretne alakítani. (Agerpres)

Nem lesz nyugdíj
az ortodox húsvét előtt

Viorica Dăncilă kormányfő kedden a parlamentben
bejelentette, a közalkalmazottak még az ortodox
húsvét előtt megkapják fizetéseiket, ám a nyugdíjakat nem viszik ki ezen a héten, mivel túl hosszúra
nyúlna az idő a következő nyugdíjig. „A fizetéseket
kiutaljuk ezen a héten, húsvét előtt” – jelentette ki a
miniszterelnök, hozzátéve, a nyugdíjakat ezzel
szemben nem adják még ki. „A nyugdíjakat nem. És
el is magyarázom, hogy miért. A nyugdíjakat minden
hónap 14-e és 27-e között kapják kézhez a jogosultak. Amennyiben most kiadjuk, túl hosszúra nyúlik
az idő a következő nyugdíjig. Ugyanakkor, épp csak
végeztünk a múlt havi nyugdíjakkal, és nagyon
nehéz kinyomtatni a nyugdíjszelvényeket” – hangsúlyozta Viorica Dăncilă. (Mediafax)

Három évre tiltották ki
az SZNT külügyi megbízottját

Három évre tiltották ki Romániából nemzetbiztonsági
okokra hivatkozva Dabis Attilát, a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) külügyi megbízottját – derült ki abból
a határozatból, amelyet a román határrendészet továbbított az érintettnek. Dabis Attila kedden az MTInek elmondta, közérdekű adatigényléssel fordult
több román hatósághoz is. A Bukaresti Táblabíróság
arról tájékoztatta, hogy nem érintett egyetlen bírósági eljárásban sem, a román határrendészet pedig
a múlt hét végén elküldte neki azt a határozatot,
amely a kitiltásáról szól. A határrendészet parancsnoka, Ioan Buda által jegyzett, március 9-i keltezésű
dokumentumból az derül ki, hogy esetében egy
olyan törvénycikkre hivatkozva jártak el, amely „közrendi, nemzetbiztonsági vagy közegészségügyi
okokból” teszi lehetővé „az illetékes román hatóságoknak”, hogy bírósági ítélet nélkül korlátozzák európai uniós állampolgárok szabad mozgását
Románia területén. (MTI)

„Forradalmárok”
akcióban

(Folytatás az 1. oldalról)
Menetrendszerűen, mert most járt le a mandátumuk, viszont annál figyelemre méltóbb, hogy a szociáldemokraták az 1990-es választásokat előkészítő valamikori
országos egységtanács egyik alelnökét delegálták, aki
maga is gyanúsított a bányászjárás ügyében. És ez a figura kulcsszerepet játszott a forradalmi intézetnél lezajlott puccsban is. A parlament házainak jogi
szakbizottságai meg sem hallgatták a jelölteket, hogy
az ellenzék ne tehessen fel hangosan kényelmetlen kérdéseket, így csak kisebb csörték voltak a plénumbeli szavazás során.
Az magyarázhatja a múlt heti sürgölődést, hogy a
forradalom intézete, illetve a szekus irattárat kezelő tanács fontos információkat adhat ki, vagy éppen tarthat
vissza mind a forradalommal, mind a bányászjárással
kapcsolatos ügyekben, így a rendszerváltás e kulcspillanatait vizsgáló ügyészségi eljárásokat innen jócskán
lehet hátráltatni.
Kaphatnak tehát még időt az ártatlanság vélelmébe
kapaszkodni a felelősök. Nem mintha nem értenénk
egyre jobban, hogy egy spontánul induló forradalom
hátszelével államcsíny, majd a kor és a régió nemzetközi
kontextusába illő rendszerváltás zajlott azokban a forró
hónapokban, de ideje lenne már jogerősen megnevezni
a felelősöket a kiontott vérért és az okozott szenvedésért.
Az áldozatokat már nem lehet visszahozni, sem a történteket megváltoztatni, de segítene ez az eseményeket
közvetlenül átélőknek és az utókor szemlélőinek is olyan
tanulságokat levonni, amelyek jobb döntésekhez segíthetnek a mában és a jövőben. A felelősöket kereső áldozatok és hozzátartozók nyugalmán túl ez az igazi tétje
a kérdésnek.
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Idén 13 van tervben

(Folytatás az 1. oldalról)
esetében a pályázati iratcsomó
elemzése, a közbeszerzési eljárás,
a szerződéskötés előkészítése folyamatban van, de nem biztos,
hogy idén sikerül nekifogni a munkának” – mondta lapunknak Ijac
Dana. Nála derűlátóbban nyilatkozott a polgármesteri hivatal szóvivője, Cosmin Blaga, aki szerint
sikerül év végére befejezni 13
tömbház hőszigetelését. Kérdésünkre, hogy milyen kritériumok
alapján jelölik ki, hogy mely épületeket foglalják bele az uniós finanszírozású
hőszigetelési
programba, közölte, a tulajdonosi
társulásoktól érkezett igénylések, a
teljes dokumentáció benyújtásának

sorrendjében. Vagyis nem egyéb
megfontolások alapján, mint
ahogy a februári tanácsülésen egykét tanácsos sugallta, magyarázatot
kérve a listák összeállításáról.
Marosvásárhelyen 2007-ben
kezdték el a tömbházak uniós alapokból, illetve kormánypénzekből
finanszírozott hőszigetelését, a mintegy 1000 tömbház közül eddig 150et korszerűsítettek, ami közel 4500
lakrészt jelent. Évi lebontásban számolva, a jelenlegi ütemben legalább
60 év kell, hogy uniós alapokból, a
lakók hozzájárulásával befejezzék
az összes tömbház hőszigetelését.
A helyzet azonban árnyaltabb,
de hogy pontosan hogy néz ki, a
sajtószóvivő sem tudta megmon-

dani. Ha ugyanis figyelembe veszszük, hogy sok lakó önerőből hőszigeteltette lakását, adott esetben
a teljes tömbházat, akkor a fent
említett 4500 lakásnál jóval többet
korszerűsítettek. Cosmin Blaga
szerint az is járható út, hogy a
lakók maguk hőszigeteltessék a
tömbházat, ehhez azonban be kell
szerezniük egy sor – a törvény által
előírt – engedélyt. Aki korábban
hőszigeteltette a lakását, és a kötelező engedélyeket nem szerezte be,
ellenőrzés esetén bírságra számíthat. A törvényes előírások betartását a helyi rendőrség urbanisztikai
ügyosztálya, illetve az építkezési
felügyelőség alkalmazottai ellenőrzik – tette hozzá a szóvivő.

Az MPP-nél is várják
a levélszavazatokat

Ahogyan az előző években, a Magyar Polgári Párt
a továbbiakban is segíti a magyar állampolgársággal
rendelkezőket abban, hogy részt vehessenek a magyar országgyűlési választásokon. Területi irodáinkban (Szatmárnémeti, Kolozsvár, Marosvásárhely,
Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely), illetve minden helyi szervezetünknél és partner szervezeteinknél (Orbán Balázs
Akadémia Egyesület, Áldás Népesség Egyesület,
Homo Novus Egyesület) kollégáink meghosszabbított programmal várják Önöket. Segítséget nyújtunk
az azonosító nyilatkozatok kitöltésében, a levélcso-

magok összeállításában és azok konzulátusra való
eljuttatásában. Azt tanácsoljuk, hogy aki még nem
postázta, az már ne küldje postán a levélszavazatát.
Azok a személyek, akik április 6-án, péntek este 8
óráig eljuttatják levélcsomagjaikat a Magyar Polgári
Párt helyi, illetve partner szervezeteihez, vállaljuk,
hogy elszállítjuk a területileg illetékes konzulátusokra.
A levélszavazatoknak legkésőbb április 7-én éjfélig
kell megérkezniük Budapestre, a Nemzeti Választási
Irodához.
Az MPP sajtóirodája

Közösségi csörte Makfalván

A nagyközönség előtt tartotta
meg soros ülését múlt héten a
makfalvi helyi tanács, hogy a
községvezetés választ adhasson a közelmúltban ellene felhozott vádakra. A végszó az
volt, hogy „kibeszéltük magunkat”, de a jelek szerint a
csatabárd nincs még elásva,
csak ideiglenesen letették.

Gligor Róbert László

Orbán Balázs szerint más a valóság, mint amit leírnak

vítását és az abban működő roma
oktatási és felzárkóztatási program
lefolyását. Kételyei vannak az ígért
csatornázási projekttel, a makfalvi
kultúrotthon tervezett felújításával,
az utcák aszfaltozásával és a vízvezetéssel kapcsolatban is. Azt sem
hagyta szó nélkül, hogy a polgármesteri hivatal minden munka és
siker érdemét a magáénak tudja, és
elfelejti a helyi tanács érdemeit, a
község szolgálati autóit magáncélra
is használja, illetve a község új
mikrobuszát pártérdeknek rendeli
alá: azzal szállítottak karácsony
előtt segélycsomagokat Kárpátaljára és idén MPP-s fiatalokat aláírásokat gyűjteni Magyarországra.
Az sem marad ki a felsorolásból,
hogy Makfalván nemrég disznóvágást szervezett barátai számára az
MPP.
Vass cáfolta a vádakat
Mintegy száz fő volt jelen a nyílt
tanácsülésen, amelynek keretében
Vass Imre polgármester válaszolt az
ellene felhozott vádakra, illetve számokkal cáfolta Orbán állításait. A
községnek nem akkora a pénzkerete, mint más községeknek, ezért
csak annyi pályázatot tud egyszerre
vállalni, amelynek önrészeit elő

Halálos baleset Kiscsergeden

Március 31-én, szombaton éjfél után Kiscsergeden a 151B jelzésű megyei úton egy 51 éves gépkocsivezető haszonjárművével halálra gázolt egy 34 éves férfit, aki ittas állapotban az úttestre esett. A baleset
körülményeit vizsgálják.

Tízéves gyereket gázoltak el

Szászrégenben az Egyesülés úton egy 35 éves férfi egy pótkocsis járművel elgázolt egy tízéves gyermeket, aki a gyalogátjárón szabályosan
kelt át az úttesten. A baleset körülményeit vizsgálják.

Kórházi beutaltaktól lopott el
mobiltelefonokat

Húsvétvasárnapján a szászrégeni rendőröket azért riasztották, mert
egy ismeretlen mobiltelefonokat tulajdonított el a Dr. Eugen Nicoară
városi kórház egyik kórterméből. A kivizsgálás során fény derült arra,
hogy egy 43 éves férfi, miután átesett az orvosi vizsgálaton, távozáskor behatolt egy kórterembe, ahonnan a beutalt betegektől három mobiltelefont tulajdonított el. A rendőrök visszaszerezték a telefonokat, a
férfit 24 órára elfogták, lopás elkövetése miatt folytatódik a kivizsgálás
a szászrégeni bírósági ügyészségen.

Sokan vezettek ittasan

Helyi fórumon tisztázták magukat

Az ügy előzménye, hogy a makfalvi Orbán Balázs volt helyi tanácsos idén egy saját blogon több
írásban megvádolta a községvezetést és annak munkáját, illetve cáfolta a Makfalvi Tekintő című helyi
lapban közölt tevékenységi beszámolók tartalmát. Vass Imre MPP-s
polgármester a nyilvánossság előtt
és „nem internetes pletykaoldalakon és álnéven” kívánt reagálni az
őt és az MPP-s tanácsosokat ért vádakra.
Hosszú a lista
Orbán Balázs több írásában is
elégedetlenségét fejezte ki az MPPs polgámester és tanácsosai munkájával kapcsolatban: elégtelennek,
nem átláthatónak tartja, továbbá azt
állítja, hogy az éves beszámolók
nem a valóságot tükrözik. Az általa
felhozott „vádak” között van, hogy
Makfalvának csak négy megnyert
pályázata van, míg Gyulakutának
12; a közvilágítás felújítása jóval
többe kerül a községnek, mint ahogyan azt kiszámolták; az ígért térfigyelő
kamerák
nincsenek
felszerelve; Hármasfalu jóval több
befektetésben részesül, mint Makfalva, miközben Abodról és Szolokmáról elfeledkezik a községvezetés;
az ivóvíz bevezetése egyeseknek
pénzbe került, másoknak ingyenes
volt; a makfalvi vendégház évek óta
veszteségesen működik; nem számolnak el a rendezvények pénzügyeivel. Orbán nem ellenzi, de
megkérdőjelezi az új makfalvi napközi építésének és egy használt kotrógép vásárlásának szükségességét,
és vitatja a régi kultúrotthon felja-

Rendőrségi hírek

Fotó: Gligor Róbert László

tudja teremteni kölcsönfelvétel
vagy más beruházások megkurtítása nélkül. A közvilágítást illetően
a fogyasztás visszaesett, de legalább
egy év kell, amíg az eredmények
látszani fognak; a kamerákat a tél
beállta miatt nem szerelték fel; a
roma oktatási programot Kalusi
Kálmán lelkiismeretesen vezeti, a
gyerekeket két, pályázatból fizetett
személy felügyeli, nem voltak fiktív oktatási programok, és a tisztálkodási csomagokat a pályázat
részeként kapták a romák; a hármasfalusi iskola fűtésrendszerébe
befektetett pénz a megtakarításnál
fog megtérülni; a makfalvi óvoda
nagyon tönkrement, azért kell új
napközi; az utcák aszfaltozására
csak egymillió eurót lehet lehívni,
így lehetetlen mindeniket teljes
hosszában korszerűsíteni, a szolokmai út pedig a csapadékos tél miatt
ment tönkre. A vendégház számai a
rengeteg javítás, felújítás miatt negatívak, és ha felhagynak a működtetésével, akkor is javítani kell; a
munkagépre szükség van a csatornázás miatt is. A hivatali autóval
magáncélból egyetlen alkalommal
ment a Nyárádmentére, az alpolgármester egyszer Székelyudvar-

Húsvét táján több volt a közúti ellenőrzés, főként az ittas vezetőket
akarták kiszűrni a rendőrök. Március 30-án reggel Marosvásárhelyen
a Dózsa György utcában, március 31-én Szászrégenben a Mihai Viteazu utcában, Mezőcsáváson április elsején, Nyárádszentimrén, Gernyeszegen, Mezősályiban, Kebeleszentiványon voltak ellenőrzések.
Egyes gépkocsivezetők alkohol fogyasztása után ültek volánhoz, egyiküknek nem volt hajtási jogosítványa.

Két férfit kísértek börtönbe

Egy segesvári bírósági végrehajtási parancsot érvényesítettek Segesváron: egy 25 éves férfit kísértek be, akire hat év börtönbüntetést róttak
ki halált okozó testi sértés miatt. A szászrégeni rendőrök egy 46 éves
férfi esetében jártak el, akit egy év és nyolc hónap szabadságvesztésre ítéltek. Mindkét férfit a marosvásárhelyi börtönbe kísérték.

helyre, miközben évekig használták saját autójukat a köz érdekében.
Ami a mikrobuszt illeti: a fiatalokat
elvitte, mert azok a kisebbségi
jogok kezdeményezéséhez gyűjtöttek aláírásokat, neki pedig éppen
Magyarországra volt útja, hogy rászorulóknak szánt ruhaneműt hozzon el; a kárpátaljai szállítmány a
községnek 400 lejébe került, a ruhaneműt személyes szálakon keresztül szerezték, a határnál az
átkelést saját zsebből fizették, és ha
ez az állásába kerülne is, akkor sem
bánja, mert hihetetlen sorban élő
magyar gyerekeken segítettek. A
disznóvágást saját pénzükön szervezték, a székely majális csak egyszer kapott községi résztámogatást,
a hármasfalusi befektetések pedig
nem is érik el a makfalvi mennyiséget – válaszolt sorban a vádpontokra az elöljáró.
Az ülés végén a helyi Molnár
Béla javaslatokat fogalmazott meg
a községvezetőknek, Nagy Miklós
abodi tanácsos beszámolt arról,
hogy mennyi megvalósítás történt a
faluban, amióta a községnek polgári
vezetése van, Tar Mihály alpolgármester pedig azon háborgott, hogy
míg ő „futkározott” a község érdekében, addig Orbán „a kapun belülről leskelődött”. A hármasfalusi
Muszka Árpád tanácsos kiválóan
zárta le a vitát azzal, hogy Vass
Imre és csapata közel két éve kapott
megbízást a lakosságtól, s majd
amikor a négy év letelik, vonalat
kell húzni és mérlegelni, addig
azonban nem ilyen vitákra kell fecsérelni az energiát.
Az RMDSZ gratulált Orbánnak
Az ülésen a választásokon győztes polgármester és a kisebbségben
levő RMDSZ-es tanácsosok közötti nézetkülönbség is kiviláglott.
Vass Imre meggyőződésének adott
hangot, hogy a mostani „cirkusz”
hátterében a körzeti RMDSZ áll.
Makfalva község „RMDSZ-csapata” levélben gratulát Orbánnak,
amiért tényeket, adatokat keresett
ki és hozott nyilvánosságra.
Ugyanakkor hangoztatták, hogy
most is a békességet keresik, nem
akarnak fölösleges feszültségeket

kelteni a településen, mert a község
előrehaladása mindennél fontosabb.
A polgármester a névtelenül megfogalmazott levelet az ülésen az asztalra tette, és arra kérte az RMDSZ
tanácsosait, hogy nyilvános aláírásukkal vállalják fel azt, amit azonban nem tett meg a jelen levő négy
képviselő. Az RMDSZ-frakció nevében Molnár Imola elmondta:
nem szítanak fölösleges vitát, „de
azért látnak”. Kifejezte elégedetlenségét, hogy tanácsülések előtt
nem kapnak dokumentációt, információkat, és megígérte, hogy ilyen
esetekben ezután nem fognak szavazni. Ugyanakkor elismerte, hogy
annyiban ők is hibásak a „köddé
vált” közpénzek miatt, hogy nem
néztek utána megfelelőképpen.
Vass Imre szerint „eddig tartott a
békesség részetekről”, de a polgármester munkáját nem támadni,
hanem segíteni kell.
A legfontosabb a békesség
és az együttműködés
Orbán Balázs elmondta: a 2016.
évi választások után (amelyen függetlenként indulva nem jutott be a
helyi tanácsba – a szerző megjegyzése) megfogadta a lakosságnak,
hogy a továbbiakban is eljár a tanácsülésekre, és beszámolókat ír, végül
közel két év után vette rá magát,
hogy ne legyen azzal támadható,
hogy a múlt választásokat támadja.
Szerinte az emberek közömbössége
a vita oka, ő pedig azért írt, hogy tudassa velük: nem annyira rózsás a
helyzet, „mint ahogy le van írva”.
Bár fenyegetéseket is kapott emiatt,
nem bánta meg, a blog pedig a személyes ötlete, ahhoz semmi köze
nincs az RMDSZ-nek sem, másnak
sem. Azért választotta ezt a megoldást, mert neki nincs pénze „újságot
osztogatni”.
Vass Imre polgármester úgy
véli: minden vádpontra választ
adott, a leírt számokat megcáfolta,
állításait dokumentumokkal támasztotta alá. Mindig a békességre
törekedett, és most is ezt és az
együttműködést tartja a legfontosabbnak a község érdekében, hiszen a választásokon erre kaptak
felhatalmazást.
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Fotókiállítás a passiójátékról

Cimbalmosok Marosvásárhelyen
Maros-parti hétvége a hagyományos magyar
hangszer jegyében

Április első hétvégéjén a cimbalom viszi a prímet Marosvásárhelyen. A Hagyományok
Háza erdélyi hálózata és a
Spectrum Színház Egyesület
három kiemelkedő közös eseményt is a tradicionális magyar hangszernek szentel.

Március 29-én, csütörtökön a
marosvásárhelyi vár Szűcsök
bástyájában nyílt meg a húsvéthoz kötődő fotókiállítás.
Kucsera Jenő, a Marx József fotóklub tagja három évvel ezelőtt egy bukaresti amatőr
csapat passiójátékát fotózta
végig Marosvásárhelyen. A
képeket korábban az unitárius egyházközség tanácstermében mutatta be, a mostani
kiállítást a fotóklub ideiglenes
székházában tekinthetik meg
az érdeklődők.

A tárlatmegnyitón Kucsera Jenő
a passiójáték eredetéről, bibliai vonatkozásairól beszélt és arról, hogy
miként ágyazódott be a népszokásba a húsvéthoz kötődő rituálé. A
nép körében a nagypéntekhez a
hallgatás, a csend kapcsolódott, a
tükröt fekete kendővel takarták le,
az órát megállították vagy nem húzták fel. A tüzet csütörtökön kioltották, és húsvéti szentelt tűz
parazsából élesztették fel újra.
Krisztus szenvedését misztériumjátékokban, felvonulásokban idézték
fel. Ennek a történetnek a bemutatására törekedett a fotós úgy, ahogy
a bukaresti csoport felelevenítette
Marosvásárhely utcáin. Vajda
György, lapunk munkatársa a passiójátékok színháztörténeti epizód-
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jairól értekezett, ugyanis a városi
polgárság az előadásokat pompás
külsőségekkel rendelkező látványos
tömegdrámává alakította. A középkori ízlésű népies passiójátékok a
16. század végén megszűntek, a
passió dramatizált színre vitele
azonban később is szokásos volt iskolai színjáték és a népi játékok keretében. Mint ismeretes, a magyar
irodalomban a barokk időszakában
volt népszerű a passiójáték. A csíksomlyói ferencesek repertoárjából
47 passió maradt fenn a 18. századból. A mai napig is igen népszerű a
Csíksomlyói passió, amelyet modern változatban is színre visznek.
A történet számos filmes és színházi
alkotót is megihletett. De kevesen
tudják, hogy ezeket a jezsuita iskolák színpadán játszották előszeretettel, ugyanis a 17–18. században
nagyon sok színjáték szolgálta az
egyház liturgiáját. A nagyobb egyházi ünnepekhez, a Gergely-naphoz, a Szent Iván-naphoz, a nagyhét
néhány napjához, az úrnaphoz, az
adventi napokhoz, a karácsonyhoz,
a vízkereszthez mindig kötődött valamilyen játék, amelyet, a jezsuiták
a propagandaszándékán túl, azért
alkalmaztak, hogy gyarapítsák a
bibliai ismereteket.
Erdélyben
Gyulafehérváron
1579-ben alapítottak rendházat, az

ingvin legszívesebben átugrotta
volna az ünnepeket, és lehetőleg az
utánuk következő pár napot is. Sem
a karácsonyi ajándéközönről, sem a szilveszteri gyerekpezsgőzésről nem volt mesélnivalója, ezek a mozzanatok ugyanis
rendszerint kimaradtak az otthoni forgatókönyvből. A születésnapos osztálytársak
vendéglistáján sem szerepelt gyakran a
neve, csupán egyszer-kétszer hívták meg bulizni, amikor mindenki hivatalos volt. Sejtette, hogy nem találná fel magát azokon a
vidám, hangos együttléteken, így inkább elszalasztotta valamennyit.
Húsvét előtt a hatodikosok Facebook-csoportjában nagy volt a nyüzsgés, öt-hat fős
öntözőcsapatok szerveződtek, lakcímek keringtek, időpontok találkoztak. Pingvin is
tagja volt a csoportnak, de nem szólt hozzá
az üzenetekhez, csak sorra elolvasgatta őket.
A locsolás napján azonban ő sem ült otthon,
kopott focilabdájával már kora délután lement a tömbházuk elé. Amikor találkoztunk,
éppen a szemközti épület falának passzolgatott.
– Megnőttél – állapítottam meg, miután
labdáját kezébe fogva odalépett mellém.
Kisiskolásként láttam utoljára, akkoriban
még egy utcában laktunk. Jellegzetes, billegő járása miatt hívták Pingvinnek a környékbeli gyermekek, és ő sohasem tiltakozott
ez ellen, mi több, büszke volt arra, hogy a
lakótelepi Andrásoktól, Balázsoktól eltérően
egyedi, összetéveszthetetlen neve van,
amellyel csakis őt lehet „lekiáltani”. Tudta,
hogy édesanyja minden ősszel megújítja a
lakásigénylést, mégsem örült, amikor pár év

első jezsuita iskola 1581-ben jött
létre Kolozsmonostoron. Színpadról 1649-ben tesznek először említést. Marosvásárhelyen 1702-ben
alapították a jezsuita missziót, Kapi
Gábor, az erdélyi jezsuiták akkori
vezetője Kolozsvárról – ahol szünetelt az oktatás – áthelyezte Endes
Józsefet, hogy létesítsen Marosvásárhelyen missziót és iskolát. 1702től már volt elemi oktatás, és
valószínű, hogy a szokásos templomi liturgia során passiójáték is.
Ennek ellenére a krónikákban az
maradt fenn, hogy az első színdarabot a marosvásárhelyi jezsuita iskolában 1759. május 19-én a világi
tanítók állították színpadra, és az az
egykori Szigetvár védelmében folyt
csatáról készült dráma volt.
A továbbiakban a szerkesztő beszélt a passiójáték „kulcsfiguráiról”,
a szereplők egyházi és világi jellegű
szimbólumairól és arról, hogy mi
tette az irodalomban, a színház- és
filmművészetben visszatérő témává
Jézus keresztre feszítésének történetét. Zárásként néhány, a passiójátékhoz kötődő húsvéti szokást is
megemlített.
A tárlatmegnyitót Kucsera Jenő
verssel nyitotta és zárta. Elhangzottak Wass Albert Nagypénteki sirató
és Juhász Gyula Húsvétkor című
versei. (erdélyi)

Locsolás helyett

múlva sorra kerültek az ANL-s listán. A szerény jövedelem mellett süketnémaként született, hallókészüléket viselő anyja betegsége
is megszaporította a lakás kiutalásához
szükséges pontokat, bizonyára voltak, akik
méltatlankodtak is azon, hogy nekik milyen
hamar sikerült szép, új otthonhoz jutni, de
Pingvin jobban szerette volna, ha megmarad
régi albérletük és vele együtt a kiskorától ismert lakókörnyezet.
– Szereted itt? – kérdeztem találkozásunk
legelején, bár a fiút ismerve sejtettem a választ.
– Még szokom a
helyzetet – vonta meg a
vállát. – A lakás elég nagy, ha csak egy
szoba is, tetszik, csak az a baj, hogy itt nincsenek velem egykorú gyermekek. Sok az
idős szomszéd, akiket az is zavar, ha felszaladok a lépcsőn a harmadikra, ami
pedig a játszótársakat illeti, a legtöbb
gyerek még babakocsis vagy csak most
tanul járni. A legnagyobb fiúcska sincs
több ötévesnél. Vele még elfocizgatok, ha
leengedik, de az nem az igazi. Ráadásul
ötödiktől iskolát is váltottam, hogy reggel
ne kelljen buszozni. Mondtam anyunak,
hogy ingyenes a bérlet, nem fizet rá, ha a
régi helyen maradok, de nem volt hajlandó
egyezkedni. Az új osztályomban mindenki
idegen, nincsenek barátaim. Tudtam, hogy
így lesz.
– Nem is próbáltál haverkodni valamelyik
gyerekkel?
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Az április 7–8-i hétvégén Marosvásárhelyen a cimbalom játssza a
főszerepet. A gazdag kulturális hagyományú városban szervezik meg
Erdély első cimbalmostalálkozóját.
A cimbalom az egyik legsokoldalúbb magyar hangszer. Jelenléte
a népzenében igen régi, a nyakba
akasztható kiscimbalmot már a
XVI. században használták, de
mások szerint hazai eredete sokkal
korábbi. Ma a népzenétől a komolyzenéig a Schunda Vencel József
által
kifejlesztett
nagycimbalom minden műfajban
polgárjogot nyert, sőt, a magyarokkal szomszédos népeknél és a Balkánon is közkedvelt.
A jeles esemény kezdeményezői
szeretettel várnak minden hagyományos és feldolgozott zenét játszó
falusi és városi cimbalmost. A rendezvényen teljes zenekarok is szívesen látott vendégek, hiszen a
Magyar Állami Népi Együttes zenekara is jelen lesz. A cigányzenei
mesterkurzust Radics Ferenc prímás, a népzeneit pedig Pál István
Szalonna prímás vezeti. A találkozó
igazi baráti együttlétet, örömzenélést ígér, ahol mód nyílik tapasztalatcserére, a cimbalom, de a
zenekari játék mesterfogásainak
megismerésére is.
A találkozó és kurzus időpontja:
április
7.,
szombat 10–18
óra
között.
Helyszíne: a
Kultúrpalota.
A Kultúrpalotában – szintén a cimbalom
jegyében – ifj.
Koszorus Kálmán emlékére
rendeznek április 8-án 18 órától koncertet A
magyar cimbalom címmel. A
zenei csemegén

– Nem igazán. Az elemis osztálytársaim
nagyon belevalók voltak, lehetett velük hülyülni, semmiért nem sértődtek meg. Az új
közösségben az a fontos, hogy milyen cuccaid vannak, márkás-e a cipőd, dzsekid, milyen autóval visznek edzésre a szüleid. A
többiekhez képest csóró vagyok, ezt az első
percben értésemre adták. Minden lánynak
megvan a szimpátiája, van, akinek egyszerre
több is, de engem egyik sem kedvel.
– Honnan tudod?
– Például sosem
jönnek oda hozzám a
szünetben. Ha pedig
román- vagy földrajzórán csapatmunka van,
mindig a tanár kell beossza, hogy kikkel dolgozzam együtt, magától senki sem választ.
Anyu nemigen jár szülőértekezletekre, pedig
értene mindent, hozzá is tudna szólni a dolgokhoz. Azt mondja, szégyelli, hogy más a
hangja, mint a többi szülőnek. Tetszik emlékezni, olyan vastag, mintha mindig torokgyulladása lenne. A régi iskolában ez sem
volt gond. Mindegy, én őt is megértem. Ott
van az öcsém, aki rendesen felzabálja az
energiáját, elég neki vele bajlódnia.
– Hány éves a kistestvéred?
– Idén fejezi be az óvodát. Várjuk már nagyon, hogy iskolás legyen, akkor talán kicsit
megkomolyodik. Amikor ideköltöztünk, azzal
kezdte, hogy kiásta a blokkfelelős virágait a
tömbház elől. Azóta mi vagyunk a lépcsőház
„kedvencei”.
– Locsolni nem szoktál járni?

többfajta formációban és műfajban
mutatják be a hangszert ifj. Koszorus Kálmán szellemében, aki a cimbalomnak is mestere volt. A
hangverseny egyben zenei időutazás is a barokktól Bartókig, a hagyományos
népzenétől
a
cigányzenéig. Az esten a hangszer
legjobb előadói mellett olyan kiválóságok is fellépnek, mint Kásler
Magdi és Navratil Andrea énekesek, a Magyar Állami Népi Együttes zenekara Pál István Szalonna és
Radics Ferenc vezetésével, a marosvásárhelyi Üver zenekar. A
hangverseny programjának szerkesztője Kelemen László.
A cimbalmosok és vonós zenészek tapasztalatcseréje a szombati
találkozó, a nagyközönség cimbalommal kapcsolatos ismereteinek
bővítésére a vasárnapi koncert fókuszál, a cimbalom szerepének bemutatását egy sokhúros táncház is
színesíti. Ez alkalommal a marosvásárhelyi táncházas közösség több
nagyszerű cimbalmostól – Balogh
Kálmán, Csurkulya József, ifj.
Csurkulya József (Budapest), Fazakas Albert (Sepsiszentgyörgy) és
Ürmös Sándor (Budapest) – ismerheti meg a sokoldalú hangszert. A
Nemzeti Színház Underground termében április 7-én 20 órától kezdődő összejövetelen a Magyar
Állami Népi Együttes zenekara és
a találkozón részt vevő zenészek
húzzák a talpalávalót. Házigazda az
Üver zenekar.
A Hagyományok Háza erdélyi
hálózata és a Spectrum Színház
Egyesület közös rendezvényein a
részvétel ingyenes.

– Örülök, hogy már nem kötelező. Amíg
kicsi voltam, és apum még velünk lakott,
húsvéthétfőn ünneplőbe kellett öltözni, nyakkendő, zakó, semmi nem hiányozhatott, és
mentünk ketten a rokonokhoz. Jó hosszú verseket vártak tőlem mindenhol, sorra puszilgattak,
kínálgattak
szendviccsel,
süteménnyel. Szívesen kihagytam volna ezeket a látogatásokat. Apu viszont mindenhol
elfogadta a pohár pálinkát, bort. A negyedik-ötödik helyről már tántorogva jött el.
Olyankor mindig jó kedve támadt, velem is
próbált viccelődni. Általában komor, csendes ember volt, ezért fergeteges hangulatában mintha nem is ő lett volna. Nagyon
furcsa érzés volt, már-már ijesztő. Pedig sohasem bántott, a hangját is ritkán emelte fel.
Pár hónapos volt a tesóm, amikor összecsomagolt és odébbállt. Azt is olyan hangtalanul tette, tőlem el sem búcsúzott.
– Tartjátok a kapcsolatot?
– Tavaly nősült, azóta egyszer sem hívott
fel. Ha az utcán meglátna, talán odajönne.
Másfél éve nem találkoztunk. Azt hittem, jobban fog hiányozni, de nem így van.
– Jöhet még egy furcsa kérdés? – törtem
meg a közénk telepedő csendet. Pingvin komoly arccal bólintott.
– Ha egyszer magadra ölthetnéd a húsvéti
nyuszi szerepét, kit ajándékoznál meg és
mivel?
– Ez jó – kacagta el magát, aztán elgondolkozva folytatta. – Anyu kapna egy SPAbérletet, hogy időnként kiengedhesse a gőzt.
A tesómnak meg egy óriási Kinder-tojást
adnék, jóságot rejtenék el benne, az lenne a
meglepetés.
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Marosvásárhely (3.)

Barangolónk következő marosvásárhelyi állomása a Kultúrpalota, amely a város legjellegzetesebb és legreprezentatívabb, a szecessziós stílus nemzetközi szinten kiemelkedő épülete, a város
védjegye. Valószínűleg nincs is olyan marosvásárhelyi, aki legalább
egyszer be ne lépett volna a kultúra ezen szentélyébe valamilyen
rendezvényre, de talán keveseknek van ideje többet időzni ott és
megtalálni azokat az érdekességeket, amelyek különlegessé teszik
az épületet. S hogy csak egy – nem művészi vagy építési jellegéhez
kötődő – titkot fedjek fel: a nagyterem egyik oldalajtajának üvegablakába valaki 1919-ben belekarcolta a szignóját. Az is érdekes,
hogyan vészelték át a kommunista időket az üvegablakok, és miként
került elő a nagyterem főbejárata fölötti koronázási dombormű.
Járjuk hát be a csodálatos épület minden zegét-zugát, és fedezzünk
fel hasonló érdekességeket. Ehhez csupán néhány támpontot adunk,
hiszen tanulmányok, kötetek tucatja jelent meg az épületről. Útmutatóul felhasználtuk a legújabb információkat tartalmazó, Oniga
Erika művészettörténész által szerkesztett, 2013-ban kiadott A marosvásárhelyi Kultúrpalota 1908–1913 című kötetét (megvásárolható a Tükörteremben).

A Kultúrpalota díszítésében keveredik a 19. század negyvenes
éveiben megszületett történelmi,
historizáló igény, a magyar történelem jeles képviselőinek, tetteinek,
alkotásainak bemutatása, népművészeti értékeink, formakincsünk
megjelenítése és a balladák szövevényes, szimbolikus világát a nemzetközi szecesszió eszközeivel
feltáró elbeszélő kedv. Az épület
homlokzatán téglalap alakú mezőben látható Körösfői-Kriesch Aladár mozaikja, A magyar kultúra
apoteózisa (Hódolat Hungária
előtt), amelyet a többi mozaikkal
együtt Róth Miksa kivitelezett.
Hungária allegorikus figurája a magyar királyi jelvényekkel ékesen
(korona, koronázási palást, kard)
trónol, két oldalán egy-egy vértbe
öltözött címertartó angyalszárnyú
alak áll. Egyikük Marosvásárhely,
másikuk Mátyás király címerét
tartja, mögöttük a marosvásárhelyi
Városháza és a kolozsvári városfal
gyűrűjében a Farkas utcai templom
és a Szent Mihály-templom tornya
vehető ki. Jobb és bal oldalról történelmi és allegorikus férfi- és nőalakok hódolnak Hungária előtt.
Ezzel Marosvásárhely azt a vágyát
fejezi ki, hogy az erdélyi művelődés
fellegvára, Kolozsvár mellett a magyar kultúra jelentős éltetője legyen. A négy bejárati ajtó fölött
Kallós Ede bronzreliefjei Liszt Ferenc Szent Erzsébet-legendáját, a
két Bolyait, Aranka Györgyöt és az
első nyelvművelő társaság megalapítását, valamint Erkel Ferenc Bánk
bán című operájának egyik képét jelenítik meg. A második emeleti ablakok mellvédjében álló, kőből
faragott portrék a magyar irodalom,
tudomány és művészet nagyjait örökítik meg. Az épület zeneiskola felőli oldalhomlokzatát KörösfőiKriesch Aladár a zene allegóriáit
ábrázoló mozaikjai díszítik. A tetőt
a Zsolnay-gyárban készült mázas
(kék-fehér) és mázatlan (vörös) cserepek fedik.
Az előcsarnok jelképesen is bevezető a Kultúrpalotának az építészek által kialakított, sokféle
funkciót betöltő részeihez, termeihez, s egyben funkcióikat össze is
foglalja. Ide belépve feltűnik a szecesszió legszembetűnőbb vonása, a
díszítettség, „a színakkordok ereje,
változatossága, gazdagsága”, ahogy
Körösfői jellemezte. Az oldalfalak
freskóit is Körösfői tervezte és kivitelezte. Témájuk: székely népmese és székely táltosok. A
ruhatárak felett pedig az egyik oldalon kalotaszegi népviseletbe öltözött emberek, asszonyok, a másik
oldalon Varga Katalin története ele-

venedik meg. A főbejárati ajtókkal
szemben, a nagyterem dupla ajtója
felett van a koronázási dombormű,
amely eredetiben sokkal díszesebb
volt, s amelyet Kriesch javaslatára
és rajzai alapján Sidló Ferenc mintázott meg. A relief Ferenc József
császár, a Kultúrpalota névadója
magyar királlyá koronázásának 40.
évfordulója alkalmára (1907-ben)
készült. A dombormű a trianoni
döntés után elsőként került le a palota díszei közül. Szerencsére a
megfelelő személyek gondoskodtak
arról, hogy senki se szerezzen róla
tudomást, elrejtették az egykori kelléktárba, a díszletek mögé. A Székely Színház elköltöztetésekor
Nagy Sándor kellékes a színpad
alatt, az orgona transzformátorházában akarta befalaztatni, de meghalt
a kőműves, így az udvarról behordatott egy köbméter kavicsot, és
ezzel álcázta. Így maradt fenn a
dombormű, amelynek létét az 1989es rendszerváltást követően, 2005ben a sajtó hozta nyilvánosságra.
Ezután a megyei tanács hozzájárulásával sikerült restauráltatni, és
2006-ban visszatenni az eredeti
helyére.
Az előcsarnok falképei szimbolikus alkotások. Balra a Székely mesemondást, jobbra a Táltosokat
fogta keretbe Körösfői. A Székely
mesemondás című freskón, világoskék ruhában, átszellemült tartásban
(révületben) az ég és a föld között
közvetít a mesemondó, utalva a költészet kettős eredetére, a képzeletre,
ihletre és a valóságra. Szavait kantelén kíséri egy férfi: ő a valóságban
Vida Károly csizmadiamester, törvényhatósági tag volt. A mesemondót a lábánál egy nőalak hallgatja, a
földön ülve: Bernády György második felesége, Madarász Erzsébet.
Az álló székely nemes úr is valós
alak, nem más, mint ábránfalvi ifj.
Ugron Gábor. A Táltosok freskón a
rítus résztvevői körbeveszik-körbetáncolják és figyelik a főalakot, a
középen guggoló sámánt (táltost).
Konkrét forrását nem ismerik a
képen látható jelenetnek, valószínű,
hogy Körösfői tanulmányozta Ipolyi Arnold Magyar mythologia
(1854) című könyvét, ebből ihletődött.
Az előcsarnok többi freskójának
elkészítését Körösfői a tanítványaira bízta, akik követték stílusát. A
bal szárny három freskója történelmi témájú, de balladai forrásra
támaszkodik. Leszkovszky György
„egy hármas osztású kompozíciót”
festett 1912-ben, a Bátori Boldizsár
című népballada nyomán. A főalak
ugyanaz mindhárom képen: egy
szomorú, hosszú, sötét ruhát, haját

A kisterem üvegablaka

copfba fonva viselő nő. A ballada
szerint, miután Bátori meghallja,
hogy a kisfia nem az övé, „Júdit
asszonyt” a vesztőhelyre viszi; az
asszony a fővételre készülve kéri a
hóhért, hogy várjon még kicsit;
megérkezik gyermekének valódi
apja, az „erdélyi kapitány”, s megöleli őt, mondván: „Enyim vagy,
nem másé”. A balladában nincs szó
a történelmi hősről, a Habsburg-ellenes erdélyi párt egyik vezéréről,
akit fiatalon kivégeztek 1594. szeptember 11-én. A férfias erényeket
mutató Báthorival szemben a szerelmes kapitány a „pozitív hős”, s
Judit asszony esetében is a szerelmet értékeli a ballada, nem ítéli el
bűnös asszonyként. Az előcsarnok
jobb szárnyában látható a Pásztorjeleneteknek vagy Sátoros ünnepnek nevezett képsor, amely akár a
Görgény völgyében jól ismert
román népballada, a Mioriţa is lehetne, de legalább ennyire valószínű, hogy az Erdélyben sokféle
(900) változatban élő hegyipásztortörténet egyike a képsorozat forrása
(A megölt havasi pásztor, Szép
fehér pakurár, Szép fehér juhászka
a legismertebb címváltozatok).
Mindkét folyosó végében, a két oldalsó feljáró felett még egy-egy kép
kapott helyet. Gábor Nándor munkáin fiatal kalotaszegi asszony a
gyermekével s egy vízió (lángnyelvekkel körülvett nőalak, torony
előtt) látható. Több balladának is
résztémája a tűzbe vetett nő. Az előcsarnok összes munkáját, a városi
tanács felhatalmazásával, Bernády
György polgármester 1912. május
30-án rendelte meg Körösfőinél,
utoljára a Székely mesemondás
című falkép készült el 1913-ban.
A felső szintekre a folyosókról a
nagyterem két oldalán fekete erezetű fehér márvánnyal burkolt lépcsők vezetnek, emeletenként
pihenővel. A lépcsőház és szintenként a pihenő falait is zöldre festették, megtartva az előcsarnok
domináns színét. A munkával Falus
Elek (1884–1950) 1913 januárjában
készült el. Emeletenként, a lépcsőkkel szemben, egy-egy hármas osztású, a népművészeti motívumokat
geometrikus rendbe szedő ablak
nyílik a belső udvar felé: a bal oldali
lépcsőházban Jókai Mór, Kossuth
Lajos és Petőfi Sándor, a jobb oldaliban Liszt Ferenc, Erkel Ferenc és
Munkácsy Mihály, a 19. századi
magyar kultúra és történelem kiemelkedő alakjainak arcképe vehető
szemügyre.
A Kultúrpalota ezer férőhelyesre
tervezett, jelenleg nyolcszáz személyt befogadó hangversenyterme
az épület középső részét uralja. Az
épület mindhárom szintjét átfogó
belmagasságú koncertterem kialakításánál a tervezők a 20. század
eleji építészetben újdonságnak számító vasbeton szerkezeti megoldást
alkalmazták. Díszítését – Bernády
György polgármester kívánságait
figyelembe véve –, minden bizonynyal az építészpáros, Komor és
Jakab elképzelései határozták meg,
akik a kor magyar nemzeti stílusának kifejezésre juttatása érdekében
az erdélyi népművészetből merítették az állati és növényi motívumokat. A díszpáholy dús aranyozású
indadíszes plasztikája helyén, levélkacsos mellvédkartusának közepén
eredetileg Marosvásárhely városa,
fölötte, az első emeleti mellvéden
pedig Magyarország címerét helyezték el, amelyeket az országvál-

táskor eltávolítottak. A csillárokat –
akárcsak az épület többi helyiségében lévő fénytechnikai tartozékokat
– a budapesti Kissling Rudolf és
Fiai cég gyártotta. A hangversenyterem bejárati ajtóit, falburkolatát a
Mestitz Mihály és Fiai cég készítette. A 63 regiszteres, elektropneumatikus, kúpládás orgonát 1911.
december 30-án a sziléziai Rieger
orgonagyárnál rendelték meg, Antalffy-Zsiros Dezső, Schmidthauer
Lajos budapesti orgonaművészek és
Karácsonyi István szakértők tervei
alapján. 1913 áprilisában szállították a városba, és ugyanazon év július 15-én helyezték üzembe. Az
épület érdekessége, hogy már a kezdetektől központifűtés-rendszere
volt. A szénraktár a nagyterem pincéjébe, a fűtőkamra a pódium alatt
állt. Az 1960-as években, a Kultúrpalota felújításakor az egykor itt
működött, ám veszélyessé vált kazánházat az épület hátsó mellékszárnyába költöztették.
Kétségkívül a Kultúrpalota legékesebb helyisége a Tükörterem,
amely a belsőépítészet és díszítőművészet új, Körösfőiénél modernebb szemléletét jeleníti meg.
Nevét a rövidebb végeiben található
hatalmas, hármas tagolású velencei
tükrökről kapta. Eredetileg az ablaksorral szemközt is tükrök álltak
volna, de ezek szállítását a háború
megakadályozta. Az ablaküvegek
az erdélyi mítoszok és balladák világába vezetnek. A terem szélein
álló 3-3 nagy, hármas osztású ablakot Toroczkai Wigand Ede tervezte.
Az egyik oldalon a jellegzetesen erdélyi életképeket bemutató Hajdanában réges-régön, a Nagyúr
kapuja, a Sátoros palota, míg a
másik oldalon a székely eredetmonda képei: Réka asszon sátoros
kertje, Csaba bölcseje, Réka asszon
kopjafája találhatók. A szimmetrikusan elhelyezett kisebb ablakokon
– Sátorpalota, Perosztó szék és
Réka asszon deckás ablaka – hasonlóképpen a székely ház és enteriőr
volt a tervező kiindulópontja. A Tükörterem bútorait feltehetően szintén Toroczkai Wigand Ede tervezte,
és Braun Mór budapesti iparművészeti lakásberendezési vállalata készítette el.
Az üvegablakok Róth Miksa
szignóját viselik. Toroczkai üvegablak-sorozata fogja közre a Nagy
Sándorét (1869–1950). A két gödöllői mester tematikája és módszere
eltér: előbbi a sík hármas ablakokon
egy-egy képet jelenít meg, míg
Nagy Sándor a fülkeszerűen kiképzett mélyedések minden osztásában
egy képet és felettük ornamenst,
amelyeket különböző módokon
kapcsol össze egy-egy tematikai
egységgé. A hármas képek egy-egy
balladát mesélnek el, míg Toroczkai
sorozata egyetlen összefüggő világot mutat. Toroczkai eredetileg ezt
a termet Csaba-teremnek nevezte, a
saját rajzai nyomán készült, Muhits
Sándor által felnagyított kartonok
alapján kivitelezett ablakokról.
Nagy Sándor 1913-ban ezt írta:
„Minden technika között az üveget
szeretem a legjobban, mert ennél a
színek átlátszóságuknál fogva
szinte már anyagfelettiek.” Ez a
szemlélet jelenik meg a Budai Ilona
ballada esetében is, Ilona inkább a
kincseit menekítette, mint kicsiny
gyermekeit; kavarognak a növények, a ruhák, a haj, a test az elcsábított, majd holtan hagyott Salamon
Sára történetének képein; lágyan
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fonják össze a tóba vetett szegény
leány, Kádár Kata testét a vízi világgal, s majd virágként megjelenő, újjászülető lelkét kedveséével, Gyula
Mártonéval; látomásos világot idéz
„A mennybe vitt lány” elé a búzamezőbe a legszebb balladának tartott Júlia szép leány képein.
Ugyanakkor a népballadai témák
kapcsolódnak a szimbolikus szecesszió nemzetközi témáihoz is
(Kádár Katáé az újjászületés mítoszaihoz, Júliáé a miszticizmushoz,
Salamon Sáráé a sátánizmushoz).
Toroczkai első három, nagy hármas
ablaka Attila székhelyét idézi meg.
Ezeket Nagy Sándor négy ablaka
követi, majd Attila feleségének otthona, a Réka asszon sátoroskertje s
a tarka csillagokkal elárasztott
Csaba bölcseje után Réka asszon
kopjafájával ér véget a reprezentatív ablaksor.
A második emeleten a Tükörterem fölött elhelyezett kistermet az
előadó-művészeti műfajok, kamarakoncertek, irodalmi felolvasások
számára alakították ki. 1911-ben,
amikor az eredetileg kétemeletesre
tervezett épületet egy harmadikkal
emelték meg, a téglalap alakú egyszintes termet karzattal bővítették.
A lépcsőházak harmadik emeleti
előtereiből megközelíthető karzatot
aranyozott fejezetű pillérek támasztják alá. A kisterem sötét alapozású, gazdag és élénk, piros, kék,
zöld, sárga színvilágú díszítőfestését Falus Elek, a lépcsőházak és a
Tükörterem falfestésével is megbízott iparművész készítette. Hátsó
falát az akusztikai szempontok figyelembevételével ívesre alakították, mely így hangvetőként is
szolgál. A színpaddal szemközti oldalon, a főhomlokzat ablaknyílásainak ólomkeretes üvegfestésű
ablakgalériája színes fényhatásával
növeli a terem sejtelmes hangulatát.
A nyílássor középregiszterét egy
Róth Miksa által tervezett és kivitelezett üvegfestmény díszíti, amely a
17. századi magyar történelem
egyik legjelentősebb személyiségét,
Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet
jeleníti meg tudósai körében. A dekoratív kompozíció hátterét a pompás könyvtár adja, az egyik
könyvespolc előtti asztal jobb szélén Bethlen Gábor ül, függőpecsétes irattekercset tartva jobb
kezében. Jobbra a Rákóczi-szabadságharc korát megidéző bús ifjú
vitéz (kuruc), mellette a legendás
magyar cigányzenész, Cinka Panna
háttal álló alakja látható, amint
éppen hegedűn játszik. A kép alsó
felében a Rákóczi-nóta egy részlete,
a Hej Rákóczi, Bercsényi volt egykor olvasható. Balra két angyal áll,
egyikük hegedül, másikuk énekel.
Itt a Himnusz első sorát idézte az alkotó: Isten, áldd meg a magyart.
Ezeket a feliratokat a múlt században eltávolították. A falszakasz szélein levő festett ablakok a
Kultúrpalota és a kisterem rendeltetésének üzenetét hordozzák, nyomatékosítják.
Az
ablakok
geometrikusan rendezett díszítőelemei között a humán és reál tudományok: a bölcsészet, a költészet, a
természettan, a természetrajz, a
számtan, a mértan, a történelem és
a földrajz ábrázolatai kaptak helyet.
Az alsó regiszterekben egy felhőkből kinyúló, páncélos kar kivont
kardja körül csavarodó szalagon
Bethlen Gábor jelmondata olvasható: CONSILIO FIRMATA DEI –
Isten tanácsával megerősítve.
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Avântul: egy jó, egy közepes

Szabó Antal-Lóránd
Az elmúlt hét közepén játszották
le azokat a mérkőzéseket, amelyekkel a 2017-2018-as idény tavaszi sorozata kellett volna hogy kezdődjön,
viszont a kedvezőtlen időjárás miatt
a Román Labdarúgó-szövetség
kénytelen volt valamennyit elhalasztani. A hét végén pedig a „rendes”
forduló következett – a 3. liga V.
csoportjában érdekelt Szászrégeni
Avântul mindkét alkalommal házigazdaként léphetett pályára.
Sikeresen ellenálltak
a „zöld vírusoknak”
A hétközi fordulóban a hegedűk
városában a Kolozsvári Sănătatea
volt a vendég. Noha az első játékrészt a kiegyensúlyozottság jellemezte, az összecsapást néhány perc
kivételével az Avântul irányította. A
szászrégeniek határozottan és lendületesen kezdték a találkozót, s ennek
eredményeként már a 10. percben
veszélyeztették a vendégek kapuját,
kilenc perccel később pedig a vezetést is megszerezték: egy jó ütemű
összjáték után Murar a jobb szélről
Stavilához továbbított, aki néhány
méterről a tapasztalt Lăzăreanu alatt
a hálóba küldte a pöttyöst: 1-0. Közben a kolozsvári gárda sem tétlenkedett: a 24. percben Ciupe bal oldali
szabadrúgása veszélyesen kanyarodott kapura, aztán a 28.-ban Ciupe,
Ceaca, valamint Pintea valóságos
sortűz alá vették a pályaválasztók
kapuját, ám a hazai védelem hősiesen állta a sarat. A 30. percben a házi-

gazda legénység ismételten közel
került a gólszerzéshez: Feketics jobb
oldali szögletét Zbârcea a büntetőterület középéről melléfejelte. Az ellenfél válasza nem késlekedett,
Lupu bal oldali szögletrúgását a tapasztalt, több 1. ligás klubnál is
megfordult labdarúgó, D. Matei
kissé zárt szögből föléfejelte (40.).
A második félidő jó iramú Avântul-teljesítményt hozott. Az 51. percben Stavilă kihagyhatatlannak tűnő
helyzetből hibázott, a 66-ban a csapat játékát ezúttal is kiválóan irányító Murar (mennyit is érne a
régeniek teljesítménye a labdarúgó
zömében remek szereplése nélkül?)
mesterien indította Palcăut, aki fölélőtt. A 74. percben Feketics lövését
a vendégek hálóőre a keresztléc alól
bravúrosan tornázta ki szögletre. A
76. percben Truţa határozott és lendületes egyéni akciója 20 méteres
lövéssel zárult, amely kevéssel célt
tévesztett, majd a 78.-ban a kolozsváriak elpuskázták legnagyobb gólszerzési lehetőségüket: ekkor egy
hosszabb támadás után a labda Ceacához került, aki közvetlen közelről
nem tudott túljárni Husar kapuvédő
eszén. A 86. percben végérvényesen
eldőlt a három bajnoki pont sorsa:
Feketics jobb oldali szögletéből a
labda Sbârceához került, aki pár méterről védhetetlenül fejelt a tehetetlen Lăzăreanu hálójába: 2-0. A
régeniek a harmadik góljukat is
megszerezhették volna, ám a találkozó 3. hosszabbításpercében Murar
távoli, boltíves lövése kevéssel elke-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3.liga, V. csoport, 16. (elhalasztott) forduló: Szászrégeni Avântul – Kolozsvári Sănătatea 2-0 (1-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, változékony időjárás, mintegy 120
néző. Vezette: Székely Zoltán – középen, Răzvan Soporan (mindketten Nagybánya), Dănuţ Costea (Szatmárnémeti) – partjelzők.
Ellenőr: Ioan Duma (Nagyszeben), Vasile Popa (Beszterce).
Gólszerzők: B. Stavilă (19)., T. Sbârcea (86).
Szászrégeni Avântul: Husar – Bugnar, Sbârcea, Sîplăcan, Truţa,
Fülöp A. (46. Iliescu), Palcău, Moldovan (68. Ad. Luca), Feketics
N. (90+2. Morar), Murar, Stavilă (90. R. Inţa).
Kolozsvári Sănătatea: Lăzăreanu – Bucur, D. Matei, Negru, Tîrlea, Lupu, Ciupe, Cozma (62. C. Tilincă), Buia (81. Varodi), Ceaca
(80. Gáspár), Pintea.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 20. forduló: Szászrégeni Avântul
– Medgyesi Gaz Metan II 1-1 (0-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, napsütéses idő, mintegy 120 néző.
Vezette: Mihai Spînu – középen, Anghel Todea, Elena Mazilu
(mindhárman Kolozsvár) – partjelzők. Ellenőr: Toma Ivan (Beszterce), Grigore Şuhan (Suceava).
Gólszerzők: An. Moldovan (87)., illetve S.Iorga (90 + 2).
Szászrégeni Avântul: Husar – Inţa, Morar, Sbârcea, Truţa, Bugnar (46. Fülöp A.), Palcău, Ad. Luca, Feketics, Murar, Stavilă (60.
An. Moldovan).
Medgyesi Gaz Metan II: Florea – Cioban, Băcilă (70. Mărginean), Pop, Jica, Szász, Bîrza, Manole, C. Buziuc (77. Iorga), Alex.
Buziuc, V. Do Amaral.

Eredményjelző
3. ligás labdarúgó-bajnokság, V. csoport, 16. forduló: Magyargáld – Vidombák 3-0, Kudzsir – Felek 1-1, Lénárdfalva – Radnót
5-1, Dés – Tasnád 0-2, Szászrégeni Avântul – Kolozsvári Sănătatea
2-0, Medgyes II – Gyulafehérvár 1-1. A Kolozsvári CFR II – Kolozsvári U mérkőzést április 10-én játsszák.
A 20. fordulóban: Magyarigen – Kolozsvári U 0-2, CFR II –
Radnót 3-0, Kudzsir – Lénárdfalva 1-0, Tasnád – Vidombák 3-0,
Dés – Felek 0-2, Magyargáld – Gyulafehérvár 0-3, Avântul – Medgyes II 1-1.
1. Kolozsvári U 16
2. Magyarigen 17
3. Lénárdfalva 18
4. Magyargáld 18
5. Kudzsir
18
6. Gyulafehérvár 18
7. Avântul
18
8. CFR II
17
9. Tasnád
17
10. Sănătatea 17
11. Medgyes II 18
12. Felek
18
13. Radnót
18
14. Dés
18
15. Vidombák 18

13
11
11
10
9
8
8
7
7
5
4
3
2
3
1

Ranglista
2
4
2
4
6
5
3
5
3
8
5
6
6
1
0

1
2
5
4
3
5
7
5
7
4
9
9
10
14
17

41-8
37-17
40-19
33-21
30-18
28-14
24-24
30-19
24-26
22-18
20-34
17-34
26-42
15-37
15-71

41
37
35
34
33
29
27
26
24
23
17
15
12
10
3

rülte a vendégek kapuját.
Az Avântul győzelme vitathatatlan és teljesen megérdemelt, a siker
elsősorban Husar, Sbârcea, Feketics,
valamint Murar kimagasló teljesítményének köszönhető.
Hajmeresztő kapusbaki miatt
csak döntetlen
Az elmúlt hét végén a bajnokság
a 20. fordulóval folytatódott, a
szászrégeni együttes ekkor a Medgyesi Gaz Metan fiókcsapatát fogadta.
Az első játékrészben az Avântul
kezdeményezett többet, ennélfogva
a gólszerzési lehetőségek is a vendégek kapuja előterében adódtak.
Florea kapus azonban mindannyiszor a helyzet magaslatán állt: a 6.
percben Stavilă közeli fejesét hárította, a 21. percben Ad. Luca 12 méteres lövését védte, majd a 24.-ben
kézilabdakapus módjára óriási bravúrral akadályozta meg Lucát és
Bugnart a gólszerzésben. A bátran
futballozó, megfontolt és tetszetős
támadásokat vezető medgyesiek
első alkalommal a 26. percben veszélyeztettek Alex. Buziuc révén,
bal szélről érkező lövésénél Husar
résen volt. Az első félidő hajrájában
a szászrégeniek ismételten gólhelyzetbe kerültek: Murar a büntetőterület bal széléről, mintegy 23 méterről
célozta meg a kaput, Florea kitűnő
reflexszel a léc alól szögletre mentette a labdát.
Noha Dan Răzvan tanítványai a
második félidőt is uralták, mindez a
63. percig nem nyilvánult meg említésre érdemleges gólszerzési lehetőségekben. Akkor azonban
megpezsdült a mérkőzés, hiszen
egy bal oldali beívelést követően
Moldovan pár méterről a felső
lécre „bólintott”. A házigazdák középpályása erőteljesen hadonászva
gólt reklamált, ám a kolozsvári játékvezető sípja néma maradt – a
szituáció teljesen egyértelmű volt:
jóindulattal sem lehet érvényes találatról beszélni! Az Avântul nem
adta fel, játékosai jobbnál jobb
gólhelyzeteket dolgoztak ki. A 66.
percben Murar bal oldali beadása
kecsegtető lövőpozícióban találta
Fülöp Andrást, a fiatal középpályás kísérlete szögletre pattant.
Két perccel később Murar egyedül
vezethette rá a pöttyöst a kapusra,
Floreára, ám túlságosan késlekedett a lövéssel, így egy vendég védőnek a büntetőpont környékén
végül sikerült utolérnie és hatástalanítania a kísérletét. A 74., majd
a 82. percben Feketics próbálkozott akcióból és szabadrúgásból,
az ellenfél hálóőre azonban ismét
résen volt. A 87. percben viszont
már ő sem tehetett semmit: An.
Moldovan mintegy 12-13 méteres, jól eltalált, helyezett lövése a
bal alsó kapufáról a hálóba vágódott: 1-0. Úgy tűnt, a szászrégeniek ezzel újabb győzelmet
könyvelhetnek el hazai környezetben, a mérkőzés 2. hosszabbításpercében azonban a vendégek
teljesen váratlanul kiegyenlítettek:
a házigazdák középhátvéd párosa
magabiztosan Husarnak engedett
egy hosszan előreívelt labdát,
amelyet a régeni kapuvédő irtózatosan gyengén küldött tovább, így
a kaputól mintegy 20 méterre tartózkodó, inkább csak „sétálgató”
Iorga lecsaphatott a játékszerre, s
kihasználva a nem remélt ajándékot, mintegy 15 méterről az üres
kapuba gurított: 1-1.
Minthogy ez lett a találkozó
végeredménye is, Husar hajmeresztő bakija csapata győzelmébe
került. Az általában egyébként
megbízható kapuvédő nagy valószínűség szerint egy komoly vetélytárs hiányának tudatában ül
lazán a babérjain! Ezen a mérkőzésen Florea valóságos őrzőangyal
volt, Husarnak pedig az ördög szerepe jutott… A két kapus teljesítménye
hűen
tükrözi
az
összecsapás végeredményét.

Gól nélküli döntetlen
az Újpest–FTC derbin

Gól nélküli döntetlent hozott a
játéknap előtt harmadik helyezett
Újpest és a listavezető Ferencváros
derbije a labdarúgó OTP Bank Liga
szombati, 24. fordulójában. A Ferencváros 19 bajnoki mérkőzés után
maradt gólképtelen, míg az Újpestnek 12. hazai mérkőzésén ez már a
hetedik döntetlenje volt.
A két együttes szezonbeli első
mérkőzésén 2-2-es döntetlen született a Szusza Ferenc Stadionban,
míg a Groupama Arénában Böde
Dániel hajrábeli találatával nyert a
Ferencváros.
A szakadó esőben rendezett 223.
derbi első húsz perce eseménytelenül telt, az újpesti mezőnyfölény
csak szögletekben nyilvánult meg.
A vendégszurkolók hangot is adtak

elégedetlenségüknek, mivel előbb
Balázs Benjámin lövésénél kellett
Dibusz Dénesnek védenie, majd
Nwobodo és Bojovic nem találta el
a kaput ígéretes helyzetből.
A második játékrész elején néhány percig állt a játék, mert előbb
a ferencvárosi, majd a hazai szurkolók miatt füstfelhő borította be a pályát. Ekkor sem teljesítettek jól a
mérkőző felek, a játékosok nem
tudtak gólhelyzetet kialakítani, elhibázott távoli lövésekkel és beadásokkal próbálkoztak. A hajrában
sem változott a játék képe, a listavezető ferencvárosiak a hosszabbítás utolsó pillanataiban egy
kezezés miatt még tizenegyest reklamáltak, ám a játékvezető nem
ítélte meg.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 24. forduló: Újpest FC – Ferencváros 0-0
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 9596 néző, vezette: Iványi.
Sárga lap: Onovo (9.), Balázs B. (77.), illetve Szpirovszki (12.),
Marquinhos (72.), Gorriarán (a lefújás után)
Újpest: Pajovic – Pauljevic (78. Zsótér), Litauszki, Bojovic, Burekovic – Diallo, Balázs – Onovo, Nagy D. (85. Sankovic), Nwobodo
– Novothny (87. Tischler).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Otigba, Blazic, Marquinhos – Szpirovszki (72. Nagy D.), Leandro, Gorriarán – Varga R.
(62. Priskin), Böde, Moutari (85. Lovrencsics B.).

Eredményjelző
Labdarúgó OTP Bank Liga, 24. forduló: Balmaz Kamilla
Gyógyfürdő – Vasas FC 1-1, Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd
FC 1-1, Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC 2-3, Puskás Akadémia
FC – Videoton FC 0-0, Újpest FC – Ferencvárosi TC 0-0, Swietelsky-Haladás – Debreceni VSC 1-1.
1. Ferencváros 24
2. Videoton
23
3. Paks
24
4. Újpest
24
5. Debrecen
24
6. Honvéd
23
7. Diósgyőr
24
8. Vasas
24
9. Puskás A.
24
10. Mezőkövesd 24
11. Szombathely 24
12. Balmazújváros24

15
14
9
8
9
9
8
7
6
6
7
5

Ranglista
6
6
8
10
6
5
6
5
8
8
3
9

3
3
7
6
9
9
10
12
10
10
14
10

52-22
48-24
35-34
31-29
38-31
37-39
38-39
29-45
28-37
30-44
25-39
27-35

51
48
35
34
33
32
30
26
26
26
24
24

Az újpesti Branko Pauljevic (elöl) és a ferencvárosi Otigba Kenneth az OTP Bank Liga 24. fordulójában játszott Újpest FC – Ferencvárosi TC bajnoki labdarúgó-mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2018. március 31-én. A végeredmény gól nélküli döntetlen.
MTI Fotó: Illyés Tibor
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„Meglógott” az élen az MSE

Nagyon fontos győzelmet aratott
a Marosvásárhelyi MSE csapata a
labdarúgó 4. liga 18. fordulójában
játszott rangadón a tavalyi bajnok
és az egyik idei fő rivális Marosoroszfalu ellen. Ez volt a második
meccs a tavaszi idényben, és egyben a második, amelyen az éllovas
MSE a rangsorban utána következő
csapatot fogadta. Ellentétben viszont a Szováta elleni magabiztos
sikerrel, Marosoroszfalu legyőzése
igencsak nehéz feladatnak bizonyult, amelyet végül a 88. percben,
egy büntető következtében döntött
el a házigazda, bár korábban is számos lehetősége lett volna gólt szerezni.
A 4. liga színvonalát lényegesen
meghaladó találkozót láthattak azok
a nézők, akik nagypénteken este kilátogattak a Sziget utcába. Marosoroszfalu, amely az ősszel hazai
pályán 3-2-re kikapott az MSE-től,
azzal az eltökélt szándékkal érkezett Marosvásárhelyre, hogy viszszavágjon, és ezzel egy pontra
megközelítse a házigazdákat, és
ismét nyitottá tegye a bajnokságot.
Mindez a szabályokat sokszor
súroló határozottságban, pörgő
ritmusban nyilvánult meg. Az
elején sikerült is meglepniük a
házigazdákat, az MSE azonban
nagyon rövid idő alatt felvette a
kesztyűt, és szikrázó egy-egy elleni csatákat, gyors mozdulatokat
és igen sok szabálytalanságot láthattunk, amelyeket Claudiu Ştef
játékvezető nem kezelt mindig
azonos mércével és szigorral.
Az első félidőben viszonylag
kevés volt a gólhelyzet, ezek elsősorban Bucin kapujánál alakultak
ki. A legnagyobb lehetőséget Moldován Tamás hagyta ki, aki a tizenhatos jobb sarkában lehagyta a
védőket, de lövése a hosszú sarok
mellett szállt el. A vendégeknek a
45. percben volt hatalmas helyzete,
de Marian fordulásból leadott éles
lövését Kristály remek reflexszel
védte.
Szünet után fokozódott az MSE
nyomása, és szaporodtak a helyzetek is, hogy csak a két legnagyobbat
említsük: Deteşan nem tudta átemelni a kimozduló Bucinon, míg
German tíz méterről egyedül, néhány centivel a kapu fölé lőtt. Miután a ritka vendéglehetőségek
egyike alkalmából Kristálynak
ismét nagyot kellett mentenie, a bal
alsó sarokból, az MSE két legnagyobb helyzetét elpuskázó játékosa
hozta össze a meccset eldöntő tizenegyest. Egy kiváló indítást követően
German ugratta ki Deteşant a védők
közül, aki ezúttal megpróbálta a lab-

Futballbajnoki eredmények

A három pont sorsát eldöntő pillanat: a marosvásárhelyiek támadója, Deteşan megpróbálja
elhúzni Bucin mellett a labdát, a marosoroszfalui kapus gáncsol – büntető és kiállítás, majd
gól következik. Fotó: MSE közösségi oldala, Bereczky Zsolt

dát elhúzni Bucin mellett. Mielőtt
azonban az üres kapuba lőhetett
volna, utóbbi elgáncsolta, a játékvezetőnek pedig nem volt más választása, mint a büntetőpontra mutatni.
Miután Bucinnak ez volt a második
sárgája, Marosoroszfalu pótkapusa,

Morar állt Ungurral szemben,
utóbbi azonban nem hibázott.
A sikerrel az MSE hét pontra növelte az előnyét Marosoroszfaluval
szemben, így ismét Szováta jött fel
a második helyre a rangsorban, hat
ponttal kevesebbel, mint az éllovas.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 4. liga, 18. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Marosoroszfalui Mureşul 1-0 (0-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai műgyepes pálya, 300 néző. Vezette: Claudiu Ştef – Cosmin Bojan, Vlăduţ Gaşpar (mind Marosvásárhely). Ellenőr: Szatmári Tibor (Marosvásárhely).
Gólszerző: Ungur (88 – büntetőből)
Sárga lap: Tamás A. (22.), Velichea (59.), Balázs (61.), Török
(87.), Ciula (90+3.), illetve Bocicor (30.), Dan Răzvan (42.),
László (63.), Bucin (76.).
Piros lap: Bucin (87.).
MSE: Kristály – Balázs, Silaghi, Mihály, Török, Ungur, German, Moldován, Tamás A., Velichea (74. Deteşan), Dudás (84.
Ciula).
Marosoroszfalui Mureşul: Bucin – László, Pap, Dan Răzvan,
Marian, Bucur, Luca, Zsigmond (46. Pop A.), Bocicor, Palaghie
(74. Suciu), Moraru B. (88. Moraru I.).

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga 18. fordulójában a következő eredmények
születtek: Nyárádtő – Marosludas 1-2, Marosvásárhelyi Atletic
– Nagysármás 5-0, Ákosfalva – Marosvásárhelyi Gaz Metan 14, Dános – Nyárádszereda 4-3, Marosvásárhelyi MSE – Marosoroszfalu 1-0, Náznánfalva – Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor
3-3, Kutyfalva – Szováta 1-3.
1. MSE
16
2. Szováta
16
3. Marosoroszfalu 16
4. Marosludas 15
5. Atletic
16
6. Gaz Metan 16
7. Nyárádtő
16
8. Ákosfalva
16
9. Nyárádszereda 16
10. Dicsőszentm. 16
11. Kutyfalva 16
12. Mezőméhes 15
13. Náznánfalva 16
14. Nagysármás 16
15. Dános
16

Ranglista
14
2
12
2
12
1
11
1
8
4
7
4
7
2
5
4
5
3
5
3
4
2
4
0
3
2
3
1
3
1

0
2
3
3
4
5
7
7
8
8
10
11
11
12
12

81-18
48-26
67-20
44-14
45-22
39-31
47-32
28-30
44-44
28-45
36-66
22-52
21-46
23-72
28-83

44
38
37
34
28
25
23
19
18
18
14
12
11
10
10

Nem volt esély a csoport egyik erőssége ellen

Bálint Zsombor
A legnagyobb arányú vereséget
szenvedte el a hét végén a Marosvásárhelyi Olimpic női kézilabdacsapata ebben az A osztályos bajnoki
idényben Temesváron, a csoport
egyik erőssége otthonában. A két
fronton küzdő csapat számára egyre

fontosabbá válik a serdülők bajnoksága, ahol az országos címet célozzák, így az olyan találkozók
esetében, mint a Temesvári SCM elleni, az eredmény másodlagossá
vált, különösen, hogy a papírforma
szerint sem volt sok esélyük a fiatal
marosvásárhelyi játékosoknak. A
helyi sajtó szerint a mérkőzésen egy

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály B csoportja 22. fordulójának eredményei:
Nagybányai Minaur – Brassói Corona 34-25, Naţional Rm. Vâlcea – Temesvári
Universitatea 31-26, Resicabányai CSU – Nagyváradi CSM 26-20, Temesvári
SCM – Marosvásárhelyi Olimpic 36-34, Dacia Mioveni – Köröskisjenői Crişul
28-23. Az FC Argeş Piteşti és a Székelyudvarhelyi NKK állt.
Ranglista
1. Nagybánya
18
17
1
0
566-376 52
2. Temesvári SCM 18
15
0
3
567-433 45
3. Mioveni
19
11
1
7
471-435 34
4. Brassó
19
11
1
7
535-536 34
5. Resicabánya
18
10
0
8
458-425 30
6. Nagyvárad
20
9
2
9
524-546 29
7. Piteşti
19
9
1
9
530-517 28
8. Olimpic
19
8
1
10
526-548 25
9. Rm. Vâlcea
18
8
0
10
444-443 24
10. Köröskisjenő 19
5
1
13
522-589 16
11. Temesvári U 19
5
0
14
491-589 15
12. Székelyudv.* 18
0
0
18
233-430 -7
* 7 büntetőpont levonva
** a Marosvásárhelyi Mureşul és a Kézdivásárhelyi KSE visszalépett a
bajnokságból

pillanatig sem tevődött fel a győztes
kilétének kérdése, és a marosvásárhelyi csapatból csak a legtöbb gólt
szerző játékos, a nyolc találatot elérő
Monica Bărăbaş nevét említik.
A Marosvásárhelyi Olimpic számára, amely a játékosok fejlődésének
céljával iratkozott be az A osztályba,
még három mérkőzés van hátra az
idényből, az elsőn ma 17 órától a
Liviu Rebreanu iskola sporttermében
a Resicabányai Universitateát fogadják az Evi házaspár tanítványai.
Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 22. forduló: Temesvári SCM –
Marosvásárhelyi Olimpic 36-24
(17-11)
Temesvár, Constantin Jude
Sportcsarnok. Vezette: Dan Pavel
(Zilah), Marius Rus (Zilah).
SCM Temesvár: Curmenţ,
Avram – Klimek 7 gól, Manda 5,
Filipa 4, Diana Predoi 4, Bobu 3,
Florea 2, Muntean 2, Onicaş 2, Ghiocel 2, Marković 2, Sas 1, Manole 1,
Rădoi 1.
Olimpic: Ugran, Stan – Ola,
Munteanu, Dima, Bărăbaş 8, Târşoagă, Sângeorzan, Ghemeş, Radu,
Marian, Moldovan, Bardoşi.
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* 1. ligás rájátszás, 3. forduló, felsőház: USK Craiova – Kolozsvári
CFR 0-0, Gyurgyevói Astra – Konstancai Viitorul 0-2, Bukaresti FCSB
– Jászvásári CSM Politehnica 1-0. Az élcsoport: 1. FCSB 35 pont, 2. CFR
35, 3. Craiova 31.
* 1. ligás rájátszás, 3. forduló, alsóház: Concordia Chiajna – Botoşani
FC 0-0, Bukaresti Dinamo – Bukaresti Juventus 1-2, Voluntari FC – Medgyesi Gaz Metan 1-2, Temesvári Poli ACS – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK 2-2. Az állás: 1. Dinamo 23 pont, 2. Botoşani 22, 3. Voluntari 18,
...8. Sepsi OSK 13.
* 2. liga, 27. forduló: Bukaresti Metaloglobus – Temesvári Ripensia
2-1, Academica Clinceni – Nagyváradi Luceafărul 1-2, Mioveni CS – Foresta Suceava 2-0, Baloteşti CS – Temesvári Politehnica ASU 2-1, Szatmárnémeti Olimpia – Sportul Snagov 0-3, Chindia Târgovişte –
Marosvásárhelyi ASA 3-0, Afumaţi CS – Zsilvásárhelyi Pandurii 2-1,
Nagyszebeni Hermannstadt – Ştiinţa Miroslava 1-0, Argeş FC – Dacia
Unirea Brăila 1-0, Dunărea Călăraşi – Aradi UTA 2-1. Az élcsoport:
1. Călăraşi 65 pont, 2. Nagyszeben 62, 3. Târgovişte 58.
* 3. liga, I. csoport, 16. forduló: Galaci Metalosport – Galaci Oţelul
0-3, FK Csíkszereda – Valea Mărului 3-0, Szászhermány – Székelyudvarhely 2-0, Bákói Aerostar – Focşani CSM 4-1, Sporting Lieşti – Sănătatea Dărăbani 1-0, Barcarozsnyói Olimpic Cetate – Paşcani CSM 3-1,
Románvásári CSM – Kézdivásárhelyi KSE 2-1; 20. forduló: Székelyudvarhely – Rădăuţi 1-0, Oţelul – Dărăbani 3-0, Szászhermány – Paşcani
0-1, Lieşti – Románvásár 2-1, Barcarozsnyó – Csíkszereda 2-2, Metalosport – Focşani 0-3, Aerostar – Valea Mărului 3-0. Az állás: 1. Aerostar
43 pont, 2. Csíkszereda 40, 3. Oţelul 37, ...9. Kézdivásárhely 25, ...12.
Székelyudvarhely 16.

Hatalmas siker: ezüstérem
a Bajnokok Ligájában

Bálint Zsombor

Öt év után sikerült ismét jelentős
eredményt elérnie a Marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros női tekecsapatának
a
Bajnokok
Ligájában: ezüstérmet szerzett. De
azt is hozzátehetjük, hogy először
ért el hasonló sikert, amióta a csapat
anyagi támogatás nélkül maradt, és
kizárólag amatőr alapokon működik. A Bambergben rendezett négyes döntőben Orosz István csapata
előbb legyőzte a cseh Slovan Rošice együttesét, majd a serleg sorsát
eldöntő fináléban alulmaradt a házigazdával szemben.
A sorsolás kedvezett a marosvásárhelyi csapatnak, hiszen a papírforma
szerinti
legkönnyebb
ellenfelet, a Slovan Rošicét kapta a
négy között. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem kellett jól teljesíteni
a legyőzéséhez. És a marosvásárhelyi csapat játékosai szolid egyéni
teljesítményekkel magabiztos sikert
arattak, 118 fás fölénnyel nyerték a

találkozót. A döntőben aztán nem
volt semmi veszítenivalója a marosvásárhelyi csapatnak, hiszen a tekében amúgy is jelentősebb a
hazai pálya előnye, mint más
sportágban, és a német Bamberg
évek óta Európa legerősebb csapatának számít. Méhész Anita kivételével, aki ezen a meccsen
meghaladta a 600 fát, a többiek
néhány fával gyengébb teljesítményt nyújtottak, de akkor sem
lett volna esélyük a serlegre, ha
megismétlik az elődöntőbeli eredményt, hisz Bamberg 3535 fája elképesztő, majdnem 590 fás egyéni
átlagot jelent. A kisdöntőt a Rošice
nyerte, ami emeli az elődöntőben
elért győzelem értékét.
Érdekesség, hogy a RomgazElektromaros az idén az Európakupán elért eredményével szerzett
részvételi jogot a BL-ben, ami azt
jelenti, hogy a tavaly nem nyerte
meg a belföldi bajnokságot. A mostani siker azonban az idén talán kötelezi erre is.

Jegyzőkönyv
Női teke Bajnokok Ligája, elődöntő: Marosvásárhelyi RomgazElektromaros – KK Slovan Rošice (cseh) 7-1 (16-8, 3412-3294)
Sportpark Eintracht Bamberg, vezette: Ralf Westhaus (német).
Páronként: Duka Tilda – Nikola Tatoušková 1-0 (4-0, 589-525),
Adela Ban – Lucie Vaverková 1-0 (2-2, 568-551), Alina Suciu – Natalie Topičová 1-0 (2-2, 571-568), Méhész Anita – Andrea Axmanová (Iva Rosendorfová) 1-0 (4-0, 553-496), Doina Baciu – Alena
Kantnerová 1-0 (2-2, 571-562), Gyéresi Anna – Nadežda Dobešová
0-1 (2-2, 560-592).
Jegyzőkönyv
Női teke Bajnokok Ligája, döntő: Victoria Bamberg (német)Marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros 7-1 (17-7, 3535-3377)
Sportpark Eintracht Bamberg, vezette: Ralf Westhaus (német).
Páronként: Sina Beisser – Alina Suciu 1-0 (3-1, 558-550), Corinna Kästner – Adela Ban 1-0 (4-0, 628-569), Alina Dollheimer –
Duka Tilda 1-0 (4-0, 611-546), Ioana Antal – Doina Baciu 1-0 (3-1,
584-552), Beata Włodarczyk – Méhész Anita 0-1 (1-3, 569-609),
Ines Marčić – Gyéresi Anna 1-0 (2-2, 585-551).
Eredményjelző
Női teke Bajnokok Ligája, elődöntő: Marosvásárhelyi RomgazElektromaros – KK Slovan Rošice (cseh) 7-1, Victoria Bamberg
(német)-KK Celje (szlovén) 6-2.
A 3. helyért: KK Celje (szlovén) – KK Slovan Rošice (cseh) 3-5.
Döntő: Victoria Bamberg (német) – Marosvásárhelyi RomgazElektromaros 7-1.
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NÉPÚJSÁG _________________________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________ 2018. április 4., szerda

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

JÓKÍVÁNSÁG

Szellő szárnyán szálló idő e
szép

naphoz

vezetett,

születésnapod

alkalmával

kívánunk

neked

Istentől

gazdag,

boldog

éveket!

megáldott,

egészségben

Marosvásárhelyre

özv.

HALMÁGYI ENCINEK sok
szeretettel:
(7757)

kolléganőid.

ADÁSVÉTEL
ELADÓ 60 család méh. Tel. 0744-

285-109, 0747-010-874. (sz.-I)

ELADÓ Nyárádmagyaróson nyaraló-

nak is alkalmas telek 20 ár kerttel. Tel.

0749-110-968. (7576-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(7640)

ELADÓ új, összecsukható tolószék. Tel.
0788-288-249. (7711)

SÁROMBERKÉN eladó két tinó,
mindkettő 7 hónapos borjúzó. Tel.
0740-662-160. (7713-I)
ELADÓ körbála széna és 4 tonnás
trágyaszóró. Tel. 0749-500-746.
(7733-I)
FEKETERIBIZLI-BOR eladó. Tel.
0744-395-520. (7739-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(7750)
ELADÓ ház kerttel Nyárádszeredában.
Tel. 0365/735-081. (7740)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Margit Iuliu névre szóló
buszbérletem. Semmisnek nyilvánítom.
(7741)
ELVESZTETTEM Horváth Andrea névre
szóló könyvtári belépőmet. Semmisnek
nyilvánítom. (7759)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7660)

ELŐNYÖS ÁRON vállalunk tetőkészítést
és javítást (fémcserép, cserép) 15 év
garanciával.
Nyugdíjasoknak
15%
kedvezmény. Tel. 0754-594-384. (7635)

ÉPÍTKEZÉSI
CÉG
15%
KEDVEZMÉNNYEL bármilyen külsőbelső építkezési munkát, javításokat,
bontást, kerítéskészítést vállal. Tel. 0747634-747. (7412)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (19976-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)
SÍRKŐ,
SÍRKERET,
KRIPTA
KÉSZÍTÉSÉT, betűvésést vállalunk az
összes városi temetőben és falun is,
garanciával. Tel. 0746-559-028. (7234)
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST kötnék
marosvásárhelyi
lakásért
cserébe,
gondozást nem tudok vállalni, csak havi
pénzbeli támogatást. Tel. 0746-996-976.
(7718)

INGYENES endokrinológiai vizsgálat!
Orvosi javallatra mell- és csontszűrés,
labor. Tel. 0265/311-771, 0740-158-526.
(7749)

ALKALMAZUNK
két
juhászt
meghatározatlan időre. Tel. 0743-282790. (7754)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-313.
(19953-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, HÖLGY RECEPCIÓST.
Szállást, étkezést, utazást biztosítunk. Tel. 0770-183-799. (19981-I)

A DUDA TRANS KFT. alkalmaz D kategóriás hajtásival SOFŐRÖKET személyszállításra. Tel. 0747-048444. (19962-I)

A PLASMATERM RT. alkalmaz előnyös feltételek között MINŐSÉGELLENŐRZÉSBEN JÁRTAS SZEMÉLYT, TERMELÉSI VEZETŐT (MÉRNÖK), SZERSZÁMLAKATOST, LAKATOST, ESZTERGÁLYOST, MARÓST. Jelentkezés önéletrajzzal a következő e-mail-címen: barna.szilagyi@plasmaterm.ro,
valamint személyesen a Bodoni (Budiului) utca 66/A szám alatt (Plasmaterm). További információ a következő telefonszámon: 0365/809-841. (19985)

CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk személyeket. Tel 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com
(19951-I)

A THEREZIA KFT. marosvásárhelyi üzleteibe ELADÓKAT alkalmaz. Érdeklődni és jelentkezni lehet a
0749-228-435-ös telefonszámon. (sz.-I)

A BIROTECH PRES alkalmaz fiatalabb generációhoz tartozó NŐKET pénztárgépek és irodai kellékek eladására és tanácsadó tevékenységre. Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség, a személyi számítógép,
Office Word/Office Excel felhasználói szintű ismerete. Érdeklődni lehet a 0744-556-585-ös telefonszámon. Az
önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre, vagy a 0265/264-072 faxszámra küldjék. (sz.-I)

A BIROTECH PRES alkalmaz PÉNZTÁRGÉPEK ÉS ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK SZERVIZELÉSÉRE FIATALABB GENERÁCIÓHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKET. Elvárások: közép- vagy felsőfokú
végzettség az elektronika, villamosság, vagy informatika terén, B kategóriás jogosítvány. Érdeklődni lehet
a 0744-556-585-ös telefonszámon. Az önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre vagy a
0265/264-072 faxszámra küldjék. (sz.)

HÖLGYET keresünk PÉNZTÁROS és PÉNZTÁR-ADMINISZTRÁCIÓS MUNKAKÖRBE a marosvásárhelyi DIEGO áruházba. Az önéletrajzokat a Diego üzletbe vagy a diego_salamon@yahoo.com e-mailcímre kérjük eljuttatni. (sz.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELŐKET alkalmaz előnyös feltételek
mellett. Tel. 0744-376-780, 0744-420-152. (7715)

KAMIONOSOKNAK munkalehetőség! Csak Németországon belül (Nürnberg környéke) éjszakai konténerszállítás. Nyelvtudást nem igényel. A munkaadó ingyenes szállást biztosít. Több info a 0756-754-073,
00-49-151-6673-3214 telefonon. (20010)

TEXTIL-SZITAMŰHELYBE MUNKÁST keresünk. Munkaköri leírás: matricák, sziták előkészítése számítógépen, és ezek nyomtatása papírra, műanyagra vagy szövetre; nyomtatás előkészítése és elvégzése; a
nyomtatott anyagok csomagolása és szállításának előkészítése; információs támogatás az ügyfeleknek és az
eladási osztálynak; a megrendelések befejezésének követése. Az ideális jelölt: szakmai tapasztalat legalább
1 év; számítógép-ismeret (előny Corel Draw); középfokú végzettség; felelős személy, rendezett, figyel a
részletekre és kreatív. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: cariere@renania.ro vagy személyesen
a Budiului–Bodoni utca 68. szám alatt, Marosvásárhelyen. Tel.: 0265/264-656, fax: 0265/260-906. (-)

Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Szomorúan emlékezünk id. VERESS
ILONÁRA szül. Makkai. Április 1-jén volt

halálának első évfordulója. A Jóisten

nyugtassa békében!
Szerettei. (7732-I)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, április 3-ára, amikor hat éve gyermekünk,
BALOG LAJOS (Szútyi) örökre eltávozott
közülünk.
Emlékét örökre megőrzik szülei, testvérei,
kislánya, Csilla, rokonai, ismerősei. Nyugodjál békében! (7687)
Az évek telnek, a könny nem apad, emléked számomra mindörökké megmarad. Itt
minden rád emlékeztet. Az űr, mely utánad maradt, egyre mélyül, melyen áthaladni nem tudok. Életem céltalan. Az
együtt leélt 55 év, melyet gyerekkori szerelmünk fűtött, 2011. április másodikán
délután 5 óra 18 perckor véget ért. Hiányod nem pótolja semmi, csak emléked
ad némi életerőt. Kérem a Mindenhatót, hogy elszállt lelkednek
adjon nyugalmat, te szeretett feleség, anya, nagy- és dédimama, te néhai BALLA ERZSÉBET.
Szerető férjed, Endre. (7689)

MEGEMLÉKEZÉS
Az élet csendesen halad tovább,

de emléked elkísér egy életen át.

A mai napon emlékezünk id.

VARGA ELEKRE halálának ötödik
évfordulóján. Nyugalma felett őr-

ködjön mindannyiunk szeretete.
Szerető családja. (7632)

Felcsendül szívünkben az emlék

húrja, eszünkbe jut a nyárádand-

rásfalvi id. ÁCS KÁROLY, szere-

tett családtagunk szava. Hiányod

még most is fáj, hiába telt el 6 év

már. A halál nem jelenti feledé-

sed, mert amíg élünk, szívünkben

őrzünk téged. Szemünkben köny-

nyel, szívünkben fájdalommal

emlékezünk: felesége, gyerme-

kei, unokái és családjuk, déduno-

„Egy mese volt, egy pillanat,

egy álom tán, mely megszakadt,

kája. Pihenésed legyen csendes!

(7748-I)

hogy volt egy kéz, mely ringatott

És volt egy dal, mely altatott.

és volt egy szív, egy drága szív,
mely

örökre

itt

hagyott.”

Szomorú szívvel, de szívünkben

hálával és szép emlékekkel emlé-

kezünk özv. MOLNÁR JÓZSEF-

NÉRE szül. SIMON ROZÁLIA
halálának 3. évfordulóján. Emlé-

két őrzi lánya, Ildikó, veje, Csaba,

imádott unokája, Betike, testvére,

Szívünk összeszorul, ha rád gondolunk, csak a szép emléked ma-

radt, melyet gondosan ápolunk.

Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-

desen és szerényen. Küzdöttél

egy életen át, nekünk példakép

maradtál.

Szomorúan emlékezünk április 4-

Annuska és sógora, Sándor.

én VAJDA-RÉTI FERENCRE halá-

galma csendes! (7699-I)

Nyugodjál békében! Emléked le-

Szép emléke legyen áldott, nyu-

lának

évfordulóján.

gyen áldott, nyugalmad csendes!

Szerető

Hiányod még most is fáj, mind-

első

felesége,

unokái. (7752-I)

gyerekei,

egy, hány év telt el már. A halál

nem jelent feledést és véget,

amíg élnek azok, akik szerettek

téged.

Fájó szívvel emlékeztünk április

2-án BARABÁSI LUKÁCSRA ha-

lálának 8. évfordulóján. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!

Felesége, Rozália, fia, László,

menye, Rodika, unokái: Loránd

és Róbert, valamint dédunokája,

Krisztián. (7728)

„Nem búcsúztam tőletek, nem tudtam, hogy örökre elmegyek, ne sír-

jatok, mert itt már jó nekem, fentről
vigyázok és szeretlek titeket.”

Szomorú szívvel emlékezünk áp-

rilis 4-én MELEG ANNÁRA halálá-

nak első évfordulóján. Emléked

őrizzük. Férjed, fiad, unokád és

családja. (sz.)
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A lakossági riasztórendszer tesztelése

Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a sajátos akusztikus riasztási jelzések ismeretének
fontosságáról, és közös keretrendszert kell kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére, a vészhelyzeti felügyelőség minden hónap első szerdai munkanapján teszteli a települések riasztórendszereit.
Eszerint 2018. április 4-én délelőtt 10 és 11 óra között Marosvásárhelyen
TESZTELIK A LAKOSSÁGI RIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák
Marosvásárhely megyei jogú város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak
szirénáit és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést.
AKUSZTIKUS RIASZTÁSI JELZÉSEK:
Polgárvédelmi
helyzetek (jelzés)
Légiriadóelőzetes
Légiriadó

Időtartam

Jelentése

3, egyenként 32 másodperces
A lakosság előzetes riasztása légitámahangjelzés (impulzus) 12 másod- dás bekövetkeztének lehetőségéről a város
perces szünetekkel
(létesítmény) területén

15, egyenként 4 másodperces
A lakosság riasztása légitámadás beköhangjelzés (impulzus) 4 másod- vetkeztének azonnali veszélyéről a város
perces szünetekkel
(létesítmény) területén

A lakosság tájékoztatása elkerülhetetlen
5, egyenként 16 másodperces
természeti, technológiai vagy biológiai kaKatasztrófariadó hangjelzés (impulzus) 10 másodtasztrófa bekövetkeztéről vagy ennek veperces szünetekkel
szélyéről
A riadó
befejezése

A lakosság tájékoztatása a veszély el2 percig tartó folytonos, egyenlő
múltáról és a tevékenységek folytatásának
hangerejű jelzés
lehetőségéről
Dr. Dorin Florea polgármester

ELHALÁLOZÁS
„Amikor Isten látta, hogy az út
nehéz, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelte és
mondta: gyere haza.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, a nagyadorjáni születésű
KISS ZSÓFIA
életének 71. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Temetése 2018. április 4-én 13
órakor lesz a meggyesfalvi temetőben. Emlékét őrzi bánatos
leánya, veje és unokája,
Sanyika. (7742-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagyanya, dédanya, sógornő, nagynéni, keresztanya, rokon és
szomszéd,
özv. GYÖRGY KATALIN
életének 97. évében rövid szenvedés után március 31-én megpihent. Temetése április 5-én 14
órakor lesz a mezőbándi református temető ravatalozójából,
református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)
Uram, Istenem, köszönjük, hogy
minden öröm, fájdalom és betegségek között 83 éven át megtartottad
közöttünk.
Most
szívünkben könnyekkel és a
búcsú fájdalmával értesítünk
mindenkit, akik ismerték, szerették, hogy a Marosvásárhelyen
született, 45 évet Berlinben élt
CSIKI LÁSZLÓ
arany szíve 2017. november 26án megpihent. Drága porai a
hosszú út után hazaértek. Végső
pihenőhelyére 2018. április 6-án
13 órakor helyezzük a remeteszegi sírkertben.
A gyászoló család. (7744-I)

Megrendülve, mély fájdalommal
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagytata, nagybácsi,
sógor, após, vő, rokon, szomszéd és jó barát,
ILYÉS LAJOS
a dicsőszentmártoni vegyi
kombinát volt főtechnikusa
életének 73. évében, türelemmel
viselt, hosszú betegség, rövid
szenvedés után 2018. április 3án csendesen megpihent. Drága
halottunkat 2018. április 5-én,
csütörtökön 14 órakor kísérjük
utolsó útjára a dicsőszentmártoni temetőbe. Eltávozásával pótolhatatlan űrt hagyott maga
után. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (7746-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama,
dédnagymama,
rokon, jó szomszéd, a nyárádselyei
KOVÁCS DINA
életének 91. évében elhunyt. Temetésére 2018. április 5-én, csütörtökön 13 órai kezdettel kerül
sor a családi háztól, Jehova
Tanúi szertartása szerint.
Búcsúznak tőle lányai családjukkal együtt, unokái és dédunokái.
(-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, rokon,
SÁNTA MÁRIA
hosszú, teljes életének 90. évében 2018. április 1-jén csendesen
megpihent. Temetése április 4én, szerdán 13 órakor lesz a
brassói postaréti római katolikus
temetőben.
A gyászoló család. (7758-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket, együttérzésünket
fejezzük
ki
kolléganőnknek, Nagy AnnaMáriának és családjának
ÉDESANYJA elvesztése miatt.
Nyugodjon
békében!
Az
OrtoProfil munkaközössége. (-I)
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
dr. Sánta Dórának és családjának szeretett ÉDESANYJA
elvesztése miatt érzett fájdalmában. A „Santa” Poliklinika
munkaközössége. (sz-I)
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki dr. Salat Csabának
és családjának a szeretett
ÉDESANYA, ANYÓS, NAGYMAMA elvesztése miatt érzett
fájdalmukban. A Medisal és
Vitasal munkaközössége. (sz-I)

Közlemény
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Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala általános tavaszi nagytakarítást szervez, amely során elszállítják a
háztartásoknál felhalmozott hulladékot. Az április 10–
14. közötti időszak utcabeosztása:
Április 10.: Csukás, Csalhó, Citromfű, C. Dobrogeanu Gherea, Széchenyi István, Keskeny utcák;
Április 11.: Kövesdomb, Kakukk, Vöröstoronyi, Slatina, Dévai,
Cseresznyés, Malomkő, Kaptató utcák;
Április 12.: az 1848. út, mindkét irányban;
Április 13.: a Dózsa György út Maros Mall és vasútállomás közötti
szakasza, mindkét irányban, Állomás tér, Laposnya,
Lugas, Liviu Rebreanu, Nagyenyedi, Fogaras utcák;
Április 14.: Borzeşti, Kelemen-havasok, Fenyő, Vulkán, Papiu Ilarian utcák.
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint az ezekhez tartozó
területeket és zöldövezeteket.
Továbbá kérjük, hogy a hulladékot helyezzék ki a járdák szélére
(kupacokban, kivéve az építkezési/bontási munkálatokból származó hulladékot), a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A
fakorona-alakítási munkálatokból származó ágakat külön kell tárolni, ellenkező esetben nem viszik el. A hulladékot a meghirdetett
program szerinti napon szállítják el minden utcából.
A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak előzetes megrendelés alapján szállítják el a köztisztasági vállalat (a Salubriserv
Rt.) munkatársai, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják.
Kivételes esetekben (időjárás, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.) a program változhat.
Moldovan Florian, a Közterület-felügyelő Hatóság igazgatója

www.bopita.com

Az erdőszentgyörgyi Lion International Trading Kft., holland tulajdonú famegmunkáló cég (több mint 100 főt foglalkoztat), amely
gyerek- és ifjúsági bútorokat gyárt az európai piacra,
MINŐSÉGELLENŐRT keres.
Jelenleg egy olyan programon dolgozunk, amely tovább javítja
szervezetünk és termékeink minőségét, és további adminisztratív
támogatást igényel.

A munkakör leírása:
– munkájáról közvetlenül a vezetőségnek tesz jelentést, és kapcsolatban lesz a holland céggel is
– elégséges angolnyelv-tudással rendelkezik
– nagyon fontos, hogy a munkájában strukturált és önálló legyen,
de tudjon csapatban is dolgozni
– pontos munkavégzés, és hajlandó legyen részt venni a képzési
programokon, pl. ERP-program
– a fafeldolgozás terén szerzett tapasztalat előnyt jelent, de nem
kötelező
– fontos a szervezett gondolkodás
Végzős egyetemisták jelentkezését is várjuk.
Önéletrajzot és szándéknyilatkozatot a következő
e-mail-címre lehet küldeni: office@lionsrl.ro
További információk a következő telefonszámon:
0265-580.355, Angi Erzsébet.

A LOCATIV RT.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –

nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja Marosvásárhelyen az alábbi,
nem lakás rendeltetésű helyiségeket:

1. 1848. úti aluljáró, 123,76 négyzetméter; rendeltetése: közétkeztetés, szerencsejátékok, sportfogadás
2. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelem;
– 10/2-es helyiség, 144,60 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelem
3. Győzelem téri aluljáró, 9-es helyiség, 158,07 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelem
4. Nagydisznódi utca 1. szám, 41 négyzetméter, iroda
5. Dózsa György u. 16. szám, 25,10 négyzetméter, iroda
6. Forradalom u. 2., 1-es helyiség, 58,30 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelem
7. Székely Vértanúk u. 10–12. szám, 87,28 négyzetméter, szolgáltatás
8. Ifjúság utca 3., 7,30 négyzetméter, iroda
A versenytárgyalásra 2018. április 23-án 10 órától kerül sor a feladatfüzet alapján, amelyet a Locativ
Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni április 4-étől,
naponta 8–12 óra között (100 lej). Feliratkozni és a dossziét benyújtani április 20-án 12 óráig lehet.
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik a határidő lejárta előtt benyújtják a részvételi doszsziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265-260-375 (25-ös mellék) telefonszámon vagy a
www.locativmures.ro honlapon.
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8%-os árkedvezmény
az ELDI összes termékeire!

Maros megye első
számú sütőipari termékeket
előállító
cége a Népújsággal
közösen áprilisban
8%-os
árkedvezményt ajánl az öszszes ELDI-termékre,
amennyiben
májusra előfizet lapunkra.
Az ajánlat, az
ELDI-hűségkártya
alapján, az összes
Maros megyei ELDI-üzletben érvényes.

A hűségkártya az ELDI titkárságán
munkanapokon 8 és 16 óra között a 0740309-619-es telefonszámon igényelhető.
Amennyiben van hűségkártyájuk, a reklámkampányban való részvétel érdekében,
kérjük, közöljék a szériaszámát a fenti telefonszámon. A kártyát a bejelentést követően legtöbb 24 órán belül aktiválják.
Mindkét esetben csupán közölniük
kell az újságelőfizetéskor kapott számla
számát.

A közönség figyelmébe!

Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a Mircea Birău fe-

dett uszoda órarendje a 2018. 04. 05–09. közötti időszak-

ban a következőképpen változik:

– 5-én, csütörtökön: 14 órától zárva
– 6-án, pénteken: zárva

– 7-én, szombaton: zárva
– 8-án, vasárnap: zárva
– 9-én, hétfőn: zárva

A vezetőség

