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Remény, szórakozás és ünneplés a városnapokon

Szent György Napok huszonhét éve

Tízéves
a Marosvásárhelyi
Közszolgálati
Televízió

Adáskörzete a kezdetektől a hetedik
fejlesztési régiót, azaz Maros, Kovászna, Hargita, Fehér, Brassó és
Szeben megyét foglalja magába, mára
azonban, a technikai megoldásoknak
köszönhetően, a műsorokat élőben a
világhálón is lehet követni.

____________2.
Lehetőségek
és buktatók

Szászrégenbe látogattak a kongói,
iráni, moldovai köztársasági, holland
és svájci nagykövetségek kereskedelmi attaséi, hogy gazdasági kapcsolatot létesítsenek olyan ipari
egységekkel, amelyek hajlandók termékeiket az említett országokban forgalmazni.

____________5.
Amikor tombol
a tömeg

Moldovan Róbert gyakran szerez boldog perceket a futballmeccseken szurkoló srácoknak, felnőtteknek. A
tizenkét évesek korosztályában ő Maros megye legjobb kapusa. Ezt 26 érem és négy serleg is
bizonyítja.

Rendkívül gazdag program várta a hét
végén a huszonhetedik alkalommal
megrendezett Szent György Napok látogatóit Erdőszentgyörgyön. A gyermekés sportprogramok, a kézműves- és civil
vásár, tudományos és kulturális műsorok, néptánc és könnyűzenekoncertek
jól megfértek egymás mellett.

Gligor Róbert László

Pénteken reggel a kisiskolásokat kézművesprogramok várták, majd az elemisek, az általános és középiskolások Bocskai Sármási János
és Szávai Géza írókkal találkozhattak érdekes
könyvbemutatókon. Délután az önkormányzat
díjazta az általa meghirdetett, Szent György sárkányölő hőstettét megjelenítő rajzpályázat nyerteseit: Péter Beatrix, Raffai Jennifer, Szekeres
Gréta, Szfárli Zsanett, Csizmadi Ferenc, Datui
Antonio tanulókat, valamint a város épületeit,
közterületeit és lakóit megjelenítő fotóverseny

Fotó: Gligor Róbert László

legjobbját, Szilágyi Bálintot. Ezt követően a
gyermekeket a helyi Madaras testvérpár, este a
felnőtteket Anda Adam és Simó Annamária
koncertje szórakoztatta. Szombaton benépesedett a tér, ahol kézműves- és civil vásár zajlott:
az előbbiben helyi, környékbeli termelők, kézművesek portékái mellett bajai és zombori kiállítók termékei is voltak, míg az utóbbiban a
helyi civil szervezetek népszerűsítették szolgáltatásaikat, a katélyudvaron pedig a bajaiak
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Ma még
reménykedik
a City’us

A Marosvásárhelyi City’us vagy a
Sepsi Futsal? Ez a kérdés a teremlabdarúgó 1. liga alsóházi rájátszásában,
hiszen az a két csapat, amely nem is
olyan régen még egymás ellen játszotta a bajnoki döntőt, most egymás
elleni párbajban dönti el, hogy melyikük búcsúzik biztosan az élvonaltól.

____________9.

A biztonságért ki felel?

Antalfi Imola

Románia az utolsó helyen áll az Európai Unióban a közutak biztonságának tekintetében, és itt a legmagasabb a halálos közúti balesetek aránya – ez áll az Európai Bizottság statisztikájában. Nemcsak
a friss adatok szerint ilyen sötét a helyzet, évek óta ezt halljuk a rendőrségi sajtótájékoztatókon: itt hal meg a legtöbb ember autóbalesetben, itt a legfegyelmezetlenebbek a gépkocsivezetők, itt szalad az
utakon a legtöbb használt autó stb. Csak arról nem beszélnek eleget,
hogy a halálos, de úgy általában a balesetek nagy számának egyik fő
oka az, hogy a közutak nem biztonságosak. Senki sem tartja prioritásnak ezt a témát, inkább az emberi tényezőre fektetnek hangsúlyt. A közlekedési szabályokat, bírságokat szigorítják, az úthálózat
korszerűsítése, a járműpark megújítása túl kényes témák. Nincs pénz
útinfrastruktúra-fejlesztésre, visszaélésekre ad lehetőséget a jogosítvány megszerzésének módja, a szabálysértők kiskapuznak.
De maradjunk csak az úthálózatnál. A statisztika szerint az országban a 35 ezer kilométernyi korszerűsített úthálózat 41, illetve a 21 ezer
kilométernyi könnyűburkolatú aszfaltozott úthálózat közel 50 százalékának lejárt a szavatossági ideje. Kezdhetik hát újra a javítását. Arról
nem is beszélve, hogy az ország 86 ezer kilométernyi közúthálózatának
több mint egyharmada nem aszfaltozott. Álom az autópálya, álom a
gyorsforgalmi út. A tavaly átadott 16 kilométer új autópálya csúcsmegvalósítás, 2016-ban egyetlen kilométernyi gyorsforgalmi utat sem
avattak fel.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 10 perckor,
lenyugszik
20 óra 29 perckor.
Az év 120. napja,
hátravan 245 nap.

Ma KATALIN, KITTI,
holnap FÜLÖP, JAKAB
napja.
IDŐJÁRÁS

Napos, meleg idő
Hőmérséklet:
max. 250C
min. 120C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

32, 30, 12, 11, 19 + 11
19, 39, 25, 22, 31, 10
30, 49, 14, 46, 37, 32

Megyei hírek

NOROC PLUS: 181224

SUPER NOROC: 643753
NOROC: 5908276

Rövid program és szabadnap
a rendőrségen

Április 30-án, ma Marosvásárhelyen, a hajtási jogosítványokat és forgalmi engedélyeket kibocsátó pénztárablaknál – a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közúti
szolgálata keretében – délelőtt 9–12 óra között fogadják
az ügyfeleket. A Mihail Kogălniceanu utca 14. szám alatt,
a közúti rendőrség székhelyén május 2-ától a megszokott
program szerint fogadják az ügyfeleket – áll a rendőrségi
tájékoztatóban.

Papírfonás, lánckészítés

Ma 17.30–19.30 óra között a Divers Egyesület Marosvásárhely, Forradalom utca 45. szám alatti székházába olyan
lányokat, asszonyokat várnak, akik a papírfonás technikáját szeretnék elsajátítani. Horváth Katalin ezúttal a lánckészítést mutatja meg. A Női Akadémia szeretettel várja a
hétfő délutánonként heti rendszerességgel megszervezett
Ügyes kezű nők tevékenységére az ügyes kezű hölgyeket,
akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani. A szervezők biztosítják az alapanyagot, a
résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel elfogadnak, az
összegyűlt adományokat a tevékenységeken használt
alapanyagra és a Játéktárra szánják. A Női Akadémia támogatói körének tagjai számára a részvétel ingyenes. Érdeklődni a 0740-598-563-as telefonszámon lehet naponta
18–19 óra között.

Ifjúsági pályázati felhívás

A Maros Megyei Tanács meghirdette a 2018-as évre vonatkozó pályázatát, amelynek keretében ifjúsági tevékenységek lebonyolítására kérhetnek vissza nem térítendő
támogatást a civil szervezetek. A pályázati keret 100.000
lej. A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentáció elérhető a megyei tanács weboldalán, a cjmures.ro
oldalon, illetve megtalálható az intézmény székhelyén. A
pályázatokat 2018. május 11-én 16 óráig lehet benyújtani.

Állatkerti túra szakvezetéssel

Május 6-án, vasárnap 13 órai kezdettel, anyák napja alkalmából szakvezetett túrára várják a marosvásárhelyi állatkert látogatóit. Találkozó a majomház előtt.

Terápia szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány május 7–18. között a magyarózdi terápiás otthonban rövid terápiás programot szervez
szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon. Május 2-áig lehet jelentkezni. Bővebb információ az alapítvány központi irodáján és/vagy a 0265254-460-as telefonszámon.

Légfegyver miatt őrizetben

Április 26-án egy marosvásárhelyi kórházi egységből értesítették a rendőrséget, hogy egy 23 éves fiatalember
nyaktájékából egy légfegyver lövedékét kellett eltávolítsák.
A kihallgatás során a rendőrség munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy egy Maroskece községi 25 éves
fiatalember 23 éves társával együtt egy háztáji gazdaságban segédkeztek, ahol egy elrejtett légfegyvert vettek
szemügyre, amely véletlenül elsült. A rendőrségi vizsgálatok szerint a házigazdának nem volt tudomása a gazdaságában rejtegetett légfegyverről, amelyet a 25 éves férfi
egy közeli erdőben talált. A fegyvert és a lövedékeket lefoglalták, engedély nélküli fegyvertartás és gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt 24 órára őrizetbe vették a
gyanúsítottat, és ügyészségi eljárás indult ellene.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Tízéves a Marosvásárhelyi Közszolgálati Televízió

Nézőivel és szakmabeliekkel ünnepel a stúdió

Tíz éve áll a nézők szolgálatában a Román Közszolgálati Televízió marosvásárhelyi stúdiója. A köztelevízió ötödik, legfiatalabb területi stúdiója 2008.
május 5-én sugározta első műsorát. Adáskörzete a kezdetektől a hetedik fejlesztési régiót,
azaz Maros, Kovászna, Hargita,
Fehér, Brassó és Szeben megyét
foglalja magába, mára azonban,
a technikai megoldásoknak köszönhetően, a műsorokat élőben a világhálón is lehet
követni. A híranyagokban, illetve a műsorokban feldolgozott
témák főként a felsorolt régiókban zajló eseményeket mutatják be.

Közszolgálati feladatához mérten a
marosvásárhelyi stúdió kisebbségi
szerkesztősége által összeállított rétegműsorok az erdélyi magyarság sajátos
életét mutatják be – értékmentő és értékteremtő szándékkal. A kisebbségi
műsorok szerkesztőségének fő célja a
pártatlan tájékoztatás, illetve hogy a
köztudatba emelje és tartsa a hazai kisebbségek szellemi és épített kulturális
örökségének értékeit – az erdélyi sajátos nyelvi, gazdasági és politikai környezetben.
Május 2–13. között különleges
műsorok a képernyőn és nem csak
Idén különleges programokkal készül a jubileumra a kisebbségi szerkesztőség a Pro Novum Kulturális
Egyesülettel közösen. Május 2–13. között közönségtalálkozóval, ünnepi műsorrenddel,
nótaesttel,
sport-

rendezvénnyel, illetve televíziós szakmai fórummal vonja meg az intézmény az első évtized mérlegét. Az
események egyik legfontosabb szereplői ezúttal is a nézők lesznek, akikkel
személyes találkozásra is lesz lehetőség.
Május 2–13. között műsorválogatást láthatnak az elmúlt tíz év mozgóképes terméséből.
Május 11-én a nyitott kapuk napján
beleshetnek az érdeklődők a televíziózás kulisszái mögé. Délelőtt 10 és
délután 4 óra között stúdiólátogatáson
vehetnek részt a televíziónézők.
Szintén 11-én, délután 5 órától
TVR-minifocikupára kerül sor a Víkendtelepi futballpályán.
Nótaesten találkozhatnak
helyi előadókkal
A marosvásárhelyi köztelevízió kisebbségi adásainak egyik legnézettebb
műsora a Nótadoboz, amelyben helyi,
közismert nótaénekesek, előadóművészek idézik fel az örökzöld, mindig
időszerű, dalokban megfogalmazott
üzeneteket.
A marosvásárhelyi köztelevízió és a
Pro Novum Kulturális Egyesület Egy
ernyő alatt című jubileumi programsorozata egyik kiemelt eseménye a
május 4-én sorra kerülő nótaest,
amelyre a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermébe várja a köztévé stúdiójának munkaközössége azokat,
akik szívesen hallgatnák meg, ezúttal
nemcsak a televíziókészüléken keresztül, hanem személyesen is Ábrám
Tibor, Koós Éva, Boros Emese, Buta
Árpád, Gyárfás István, Miklós Szilvia,

Döntött a marosvásárhelyi tanács:

Szilágyi Sándor hangján a jól ismert
dallamokat. A belépés ingyenes, a helyek száma korlátozott. A helyjegyeket
a Kultúrpalota jegypénztáránál lehet
átvenni.
Médiakonferencia – multikulturalitás
és médiaplatformok
Egy ernyő alatt címmel Régiók a
képernyőn – a regionális televíziózás
perspektívái témában szakmai találkozóra kerül sor, amelyen meghívott televíziós újságírók foglalják össze
tapasztalataikat a mozgóképes újságírásról, a jelenkor és a jövő kihívásairól.
Ajándékot nyerhetnek a tévénézők
A Marosvásárhelyi TVR kisebbségi
műsorainak szerkesztői különkiadással készülnek a tízéves születésnapra,
a műsort a televíziónézők is alakíthatják. A május 7-i, hétfői Pont ma című
műsorba telefonon jelentkezhetnek élő
adásba a nézők, hogy megosszák véleményüket a műsorokról, illetve felvethetnek közérdekű témákat is. Azok
között, akik telefonon bekapcsolódnak
a műsorba, egy tévékészüléket sorsol
ki az intézmény. Az élő adásba a 0265311-054-es telefonszámon lehet bekapcsolódni, 16 órától.
A rendezvénysorozat főtámogatói a
Maros Megyei Tanács és a helyi közszállítási vállalat.
A köztelevízió szeretettel vár minden érdeklődőt a programjaira, szakmabelieket, tévénézőket! Ünnepeljünk
együtt!
A marosvásárhelyi stúdió

Dr. Czakó József nevét viseli a Sportolók utca

Miután a múlt hónapi tanácsülésen a marosvásárhelyi képviselő-testület nem fogadta el azt a Mózes
Levente (RMDSZ) kezdeményezte tervezetet, amely
szerint Marosvásárhelyen a Sportolók utcát dr.
Czakó József utcának nevezzék át, a múlt csütörtöki
közgyűlésen a tervezetre húsz képviselő szavazott
igennel, egy tanácsos ellene voksolt és ketten tartózkodtak. Úgy tűnik, a tanácsosok megértették Peti
András, Bakos Levente és Csiki Zsolt múltkori felszólalásából azt, hogy Marosvásárhelyen kulturáltan
kell együtt élnie a román és a magyar közösségnek.
A régi szülészet melletti Sportolók utca tehát dr.
Czakó József sebész szakorvos nevét veszi fel, aki
a Marosvásárhelyi Szanatórium alapító igazgató-főorvosaként, majd sebész szakorvosként tett sokat a
betegekért, a városért. (a.)

RENDEZVÉNYEK
Retró majális a várban

Május elsején délelőtt 11 órától a Merkur – Egyesület a
Haladásért, Fejlődésért és Kereskedelemért, valamint
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében vintage majális lesz a várbeli zöldövezeten és a B
épületben. A programban vonósnégyes fellépése, gyermekjátékok, fotókabin, olvasósarok és retró zene is szerepel. Az érdeklődők plédet és kosárnyi ennivalót
vigyenek magukkal, kávét, bort, sört, üdítőt, fagyit és süteményt a helyszínen vásárolhatnak. Kerékpárral és veteránautóval is lehet menni, az öltözet legyen alkalmi
vagy sportos vintage. A résztvevőktől személyenként 25
lejes adományt várnak, amiből fákat ültetnek majd a
város területén.

Családi majális Marosvásárhelyen

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete május elseje
alkalmával idén is színes és szórakoztató programokkal
vár minden érdeklődőt a Maros-partra. Az egész napos
rendezvény keretében hagyományos gulyásfőző verseny, falmászás, vetélkedő, gokartbajnokság, veterán-

Fotó: Nagy Tibor

autó-bemutató, gyereksarok, zumba is lesz. A jó hangulatról Gábriel, Nemes Tibi, Ábrám Tibor, a Korax és a
Titán gondoskodik. Érdeklődni és a gulyásfőzésre benevezni az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének telefonszámain lehet: 0726-107-265, 0365-434-390.

Táncra perdül Marosvásárhely

Május 3-án, csütörtökön délután 4 órakor a tánc világnapja alkalmából a marosvásárhelyi Színház téren fergeteges táncra várják az érdeklődőket. A talpalávalót a
MIET – Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács – biztosítja. Partner: az RMDSZ marosvásárhelyi és Maros
megyei szervezete.

Hollósy Simon festményéről

Május 3-án, csütörtökön 17 órakor a Kultúrpalota kistermében Hollósy Simon (1857–1918) halálának századik
évfordulóján a Maros Megyei Múzeum és a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület a nagy
magyar festő munkásságára emlékezik. Az ablaknál
című festménye tavaly került a múzeum gyűjteményébe. A festményt Bordi Géza művészettörténész,
tanár ismerteti.
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Viorica Dăncilă nem mond le

A kormányfő szerint
nincs semmiféle intézményközi konfliktus

Nincs intézményközi konfliktus a
kormány és a Román Nemzeti
Bank (BNR) között – mondta péntek este Viorica Dăncilă miniszterelnök, hozzátéve, hogy a héten
találkozni fog a jegybank kormányzójával. Hozzátette: a koalíció és a parlament támogatását
továbbra is élvezi, így folytatja a
kormányprogram gyakorlatba ültetését.

„Nincs semmiféle intézményközi
konfliktus” – válaszolt a kormányfő a
kabinet és a BNR közötti viszonyt firtató
kérdésre a România TV műsorában.
Dăncilă kifejtette, méltányolja, hogy
Mugur Isărescu jegybankelnök részt vett
az euró bevezetését előkészítő bizottság
eddigi két ülésén, a héten pedig ismét találkozni fog vele, hogy egyeztessenek
„bizonyos gazdasági kérdésekről”.
„Semmi nem kelthette azt a benyomást,
hogy nézeteltérések lennének a kormány
vagy a miniszterelnök és a jegybank kormányzója, illetve a kormány és a BNR
között. Ezért utasítottam el a Cotrocenipalotába szóló meghívást” – nyomatékosította a kormányfő.
A miniszterelnök szerint Klaus Johan-

nis államfő közvetítő akart lenni a kormány és a BNR közötti „elképzelt konfliktusban”, ugyanakkor azonban háborút
akar az általa vezetett kabinettel. „Én ezt
nem tudom megérteni, mint ahogy vélhetően sok állampolgár sem érti, számomra azonban fontosabb, hogy
végigvigyem a kormányprogramot,
hogy megvalósítsam, amit megígértem
az embereknek. Ha az elnök úgy érzi,
nem tud együttműködni a kormánnyal,
az valóban elég súlyos” – mondta még
Viorica Dăncilă.
Hétfőn este Johannis államfő úgy nyilatkozott, megpróbál közvetíteni a kormány és a Román Nemzeti Bank között,
ezért tárgyalásra hívja a Cotroceni-palotába mind a kabinet, mind a jegybank
képviselőit. Az elnök reményét fejezte
ki, hogy sikerülni fog közös nevezőre
jutniuk a feleknek, miután az utóbbi időben „túl messzire mentek” a vádaskodó
nyilatkozatokkal. A jegybank vezetőségével szerdán találkozott az elnök, péntekre pedig a miniszterelnököt és a
pénzügyminisztert hívta meg a Cotroceni-palotába, a kormányfő azonban lemondta a megbeszélést. Ezt követően az
elnök bejelentette, hogy megvonja a bi-

zalmat Viorica Dăncilă kormányfőtől,
mert alkalmatlannak tartja a tisztségével
járó feladatok ellátására, és lemondásra
szólította fel a miniszterelnököt.
Az államfőnek nincs hatásköre a kormányfő menesztésére.
Az államfőnek előzőleg be kell jelentenie, ha részt szeretne venni a kormányülésen – hangsúlyozta péntek este
Viorica Dăncilă miniszterelnök. Hozzátette: a napirendi pontok között kell hogy
legyen olyan, amelyik indokolná az államelnök jelenlétét a kormányülésen.
Rámutatott: azt szeretné, hogy jó és
kiegyensúlyozott intézményes kapcsolat
legyen az Államelnöki Hivatal és a kormány között, az államfőnek pedig – állítja – változtatnia kell a viszonyulásán.
A miniszterelnök hozzátette, a koalíció
és a parlament támogatását továbbra is
élvezi, így folytatja a kormányprogram
gyakorlatba ültetését.
„Románia elnökének nincs hatásköre
a kormányfő menesztésére” – hangoztatta Dăncilă, aki szerint az államelnök
feladata az egyensúly megteremtése, az
állam intézményei közötti közvetítés.
(Agerpres)

Winkler: a Brexittel kapcsolatos döntéseket
az emberek érdekében kell meghozni

Nem egyértelmű és kiszámítható
az Egyesült Királyság EU-ból való
kilépésének folyamata, és ez az
üzleti szféra, különösen a kis- és
középvállalkozók kárára van – ez
volt az egyik következtetése
annak a csütörtöki londoni kerekasztal-beszélgetésnek, amelyet Hogyan lehet fenntartani a
Nagy-Britannia és az EU vállalatainak üzleti sikerét és gazdasági
növekedését? címmel tartottak a
brit parlament alsóházában.

A találkozót a SME Europe, az Európai Néppárt kkv-kat támogató lobbiszervezete és a Kereszténydemokrata
Internacionálé kezdeményezte, amelynek az RMDSZ idén februártól tagja.
A csütörtöki eseményen részt vett
Winkler Gyula, az EP Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának alelnöke és a
SME Europe első alelnöke, aki a Hogyan tervezi a politikum a Brexitet, és
milyen elvárásai vannak az üzleti szférának – kutatás, innováció, kereskedelem a célkeresztben című panelben
szólalt fel.
„Az Egyesült Királyság európai uniós
tagsága 2019 márciusának végén megszűnik. Azt már tudjuk, hogy lesz egy 21
hónapnyi átmeneti időszak, ami 2020
végéig tart. Tudjuk azt is, hogy a Nagy-

Koreai-félsziget

Britannia kilépésére vonatkozó szerződést el kell fogadnia az Európai Parlamentnek és a brit törvényhozásnak,
hasonlóképpen fog történni az EU–
Egyesült Királyság közötti szabadkereskedelmi megállapodással is, amely a két
fél viszonyát rendezi a Brexit utáni időszakban” – mondotta Winkler Gyula,
aki hangsúlyozta, hogy éppen ezért kell
a politikumnak őszintébb és intenzívebb
párbeszédet folytatnia az üzleti szféra,
különösen a kkv-k képviselőivel.
Szerinte az Európai Parlamentnek és
a brit parlamentnek az emberek érdekében kell meghozniuk döntéseiket, ehhez
mind az EU polgárainak, mind a briteknek joguk van, különösképpen, hogy
egyértelműen látszik: a Brexitnek negatív hatása lesz Nagy-Britanniában és az
Európai Unióban is. „A brit gazdaság és
az uniós gazdaság globális kapcsolatrendszere gyengülni fog, a Brexit után
mindkét fél a jelenleginél hátrányosabb
helyzetbe kerül” – mondta Winkler
Gyula.
A beszélgetés másik következtetése
az volt, hogy a kiszámíthatóság és
egyértelműség hiánya a Nagy-Britanniában élő, ott dolgozó vagy tanuló uniós
polgárokat is hátrányosan érinti. A brit
fél arról biztosította a jelenlevőket, hogy
az ott élő európai polgárok minden ed-

digi joga megmarad a Brexit után, a zavart az Egyesült Királyság nehézkes bürokráciája okozza. Mint elhangzott,
Nagy-Britanniának továbbra is szüksége
van a külföldi munkaerőre, viszont a
Brexit után a britek nem kívánnak különbséget tenni az EU-ból vagy a világ
már országából érkező munkavállalók
között.
Az EP-képviselőkből és a SME Europe képviselőiből álló küldöttséget
Theresa May miniszterelnök is fogadta
a Downing street 10. szám alatti hivatalában. A brit miniszterelnök a küldöttség
tagjait arról biztosította, hogy bár az
Egyesült Királyság kilép az Európai
Unióból, továbbra is megmarad európai
országnak, amelynek az EU-val közös
érdekei vannak. Ez alkalommal Greg
Hands kereskedelmi miniszter is köszöntötte a küldöttséget, a miniszter
Nagy-Britannia Brexittel kapcsolatos
szándékairól beszélt, kiemelve, hogy országa szeretne minél szorosabb kapcsolatot tartani az európai partnerekkel.
Az európai delegáció tagja volt Paul
Rübig, Ivan Stefanec és Inese Vaidere
EP-képviselő, Ingo Friederich, az Európai Gazdasági Szenátus elnöke, valamint Michael Jaeger, az Európai
Adófizetők Egyesületének (Taxpayers
Association of Europe) főtitkára.

Putyin kész támogatni
a Szöul és Phenjan közötti együttműködést

Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon tájékoztatta a Korea-közi
csúcstalálkozó
eredményeiről
Vlagyimir Putyin orosz államfőt,
aki megerősítette készségét a
Szöul és Phenjan közötti együttműködés támogatására – közölte
vasárnap a Kreml sajtószolgálata.

Az orosz elnöki hivatal szerint a beszélgetést Szöul kezdeményezte. Az eszmecsere során a felek pozitívan
értékelték a panmindzsoni találkozón
elért megállapodásokat, külön kiemelve
a közös közleménybe foglalt, a Koreai-

félsziget atommentes státusának biztosítására és teljes atomfegyver-mentesítésére irányuló szándékot.
Putyin megerősítette, hogy Moszkva
továbbra is kész a Szöul és Phenjan közötti gyakorlati együttműködés előmozdítására, egyebek között nagyszabású
háromoldalú infrastrukturális és energetikai programok megvalósítása révén.
Hangoztatta annak fontosságát, hogy valamennyi érintett fél folytassa erőfeszítéseit a Koreai-félsziget problémáinak
politikai és diplomáciai eszközökkel történő rendezése érdekében, egyebek kö-

zött figyelembe véve a rendezés orosz–
kínai útitervét. Putyin és Mun kifejezte
készségét a kölcsönösen előnyös kétoldalú viszony több területen való fejlesztésére, és egyeztették a legmagasabb
szinten való kapcsolattartás menetrendjét.
A pénteki Korea-közi csúcstalálkozó
zárónyilatkozata célként tűzi ki a Koreai-félsziget teljes atommentesítését és
a békeszerződés megkötését a két Korea
között, amelyek jogilag még mindig
hadban állnak egymással, mert az 195053-as koreai háború csak tűzszünettel
zárult. (MTI)

Ország – világ
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Sikeres szívátültetés

Újabb szívátültetést végeztek a vasárnapra virradó
éjszaka a marosvásárhelyi szív-érrendszeri és
transzplantációs intézetben. Ez volt idén a második
ilyen beavatkozás. A transzplantációt dr. Horaţiu
Suciu és orvoscsapata végezte. Egy 39 éves, több
mint két éve a várólistán levő bukaresti férfi kapott új
szívet. A donor egy 17 éves fiatalember volt, aki egy
poszttraumás vérzéses stroke nyomán került az agyhalál állapotába. A szívátültetés hat órán át tartott, a
beavatkozás sikeres volt, a páciens állapota stabil –
közölte tegnap dr. Horaţiu Suciu. Hozzátette: jelenleg
32 olyan beteg szerepel a várólistán, akiknek sürgősen szívátültetésre lenne szükségük. 2016-ban 12,
tavaly mindössze három szívátültetést végeztek Romániában. (Agerpres)

Marihuánás süteményt evett
egy kislány

Kórházba került vasárnap egy négyéves csíkszeredai
kislány, miután marihuánát tartalmazó süteményt
evett. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. A
Hargita megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője,
Gheorghe Filip szerint a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályán dolgozó orvosok jelentették, hogy vélhetően marihuána fogyasztása okozta mérgezési
tünetekkel vittek be hozzájuk szülei egy kislányt. A
gyermek állítólag egy Hollandiából származó süteményt evett meg, amelynek a csomagolásán fel volt
tüntetve, hogy marihuánát tartalmaz. A kislányon gyomormosást végeztek, és megfigyelés miatt még kórházban tartják. A rendőrség vizsgálatot indított annak
kiderítésére, hogy miként került a szülők birtokába a
sütemény, illetve volt-e tudomásuk arról, hogy az marihuánát tartalmaz. (Agerpres)

A tanárok is tiltakoztak

Mintegy 150 tanár tiltakozott pénteken a Temes megyei prefektúra épülete előtt, nagyobb fejkvótát kérve,
hogy minden iskola fedezni tudja az oktatók béreit.
Jelenleg vannak olyan oktatási intézmények, amelyekben gondot okoz a tanárok fizetésének folyósítása. A Spiru Haret szakszervezeti szövetség
szervezte tiltakozó megmozdulás résztvevői a GDP
6 százalékát követelték az oktatásügynek. A tanárok
igen alacsonynak tartják az évi 4400 lejes fejkvótát
egy diák után, mivel Temes megye sajátos helyzetben van amiatt, hogy biztosítania kell az anyanyelvű
oktatást hét nemzeti kisebbség számára, nagyon fejlett egyházi oktatás is zajlik több intézményben,
ugyanakkor vannak különleges iskolák, ahol jóval
alacsonyabb a gyermeklétszám. (Mediafax)

Majálisra készülve

A húsfeldolgozók becslései szerint országszerte öszszesen több mint 30 millió miccs fogy el a május 1jei hosszú hétvégén, ami 10-15 százalékkal több a
tavalyi mennyiségnél. A Román Hússzövetség
ügyvezető igazgatója, Dana Tănase az Agerpres hírügynökségnek kifejtette, a május 1-jét megelőző időszakban az átlaghoz képest 15-30 százalékkal többet
állítanak elő a tradicionális termékből. A legkelendőbb
még mindig a sertés- és marhahús keverékéből készült miccs – mondta a szakember. Tănase szerint
ebben az időszakban jelentős mennyiségű miccshús
kerül exportra is. A statisztikák szerint évente 20 és
25 ezer tonna közötti mennyiségű, azaz hozzávetőlegesen 440 millió miccs fogy el Romániában. Az
aktív korú lakosságot tekintve egy lakos átlagban 40
miccset eszik meg évente.

A biztonságért ki felel?

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezek után jogos a kérdés, hogy mivel foglalkozik az
országos út- és autópálya-vállalat, annak vezetői milyen
szakmai teljesítményt nyújtanak? Hogyan lehetséges,
hogy licitek százait óvják meg a közbeszerzések során,
útjavítási munkálatok húzódhatnak el évekre, sztrádakilométerek csak kampányszövegekben, tervekben és
papíron szerepelnek? Hogyan lehetséges, hogy egy
uniós ország egy év alatt még 20 kilométer autópályát
se képes felavatni? Üzemanyagba épített útadó, útmatrica, járműadó és egyéb adónemek – mindebből nem
futja egy kis terelőútra sem? Például a Marosvásárhelyt
kikerülőre. Vagy a Marosszentgyörgyöt átszelő, szuperül
„megkorszerűsített” úton az átadás óta ott „felejtett”,
billegő kanálisfedőket jelző táblák eltávolítására? A
helybeliek számára ismerős gödrök, az út közepén ékeskedő táblák a helyismerettel nem rendelkezők számára
életveszélyt jelentenek. Érdekel ez valakit?
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Szent György Napok
huszonhét éve

ügykezelésébe kerül. A templomhoz a pénz nagyjából összegyűlt, de
még szükség van további összegekre, hiszen a körülötte levő területet rendbe kell tenni, be kell
keríteni, hogy „meghittsége legyen
a helynek”. A templomépítést egy
Maros megyei fiatal vállalkozóra
bízzák, aki mellesleg még azt sem
kérdezte meg, hogy mennyit fizetnek neki a munkáért. „Lélek van
benne, és ez viszi előre az ügyet” –
fogalmazott az elöljáró. Hasonlóan
vélekedik a külföldön élő, Újfaluból elszármazott Sükösd Árpád is,
aki szerint ha meglesz az első ásónyom, újabb támogatók állnak melléjük, és kigyűl a szükséges összeg.
Szombatfalvi József
ny. unitárius esperes, A Bözödújfalu jelképének számító templom újjáépítésének helyzetéről is beszámoltak
Újfalu szülötte elér- társakból, vállalkozókból, civil Tízéves a Százfonat
zékenyülten vallotta: szervezeti vezetőkből álló közönséVasárnap ünnepelte megalakulávan gondviselés, és get egy kitűnő vígjátékkal örven- sának tizedik évfordulóját a helyi
ez településük eseté- deztette meg a bajai Rábl Színpad Százfonat néptánccsoport. Ebből az
ben is megmutatko- és Zenei Közösség, az előadás szü- alkalomból nem mindennapi folkzott,
az
ügyet netében és végén a jelenlevők bajai lórműsort állítottak össze a szervefelkarolta a fiatal er- és zombori pálinkákat és borokat zők Hagyományok és népi kincsek
dőszentgyörgyi pol- kóstolhattak meg, míg szombaton fesztivál néven: délben a vendégek,
gármester is, és reggel a Rhédey-kastélyban egy 80 meghívott csoportok egy-egy helyi
„jönnek utánunk a fi- darabból álló sajtófotó-kiállítás mu- hegedűs vezetésével a református
atalok, akik tovább- tatta be az elmúlt évek jellegzetes templomtól a nagyszínpadhoz voviszik Bözödújfalu pillanatait. Megnyitóbeszédében a nultak, ahol egymást váltották a felügyét” – fejezte ki bajai alpolgármester kijelentette: lépő
csoportok,
amelyek
reményét a lelkész. bár intézményes keretei vannak, a népdalokat, néptáncokat és népi jáAz új templom ter- testvérvárosi kapcsolat emberi kö- tékokat mutattak be. Az előadást a
vezését elindító bu- tődésekből alakult, a személyes Fölszállott a páva televíziós vetélSzékely kapcsolatok a meghatározói, a biza- kedő 2016-os döntőse, a Cickom
dapesti
Hargita Alapítvány lom, az egymásra hangolódás.
énekegyüttes nyitotta meg, majd
vezetője, dr. Busch
A lapunknak nyilatkozó Csibi At- nyárádszeredai, küküllőszéplaki,
Balázs is hisz abban, tila Zoltán szerint a bajai kapcsolat mezőpagocsai, marosvásárhelyi,
hogy sikerül meg- minta, etalon mindenki számára, nyárádmagyarósi, dicsőszentmármutatni: „Bözödújminden szinten összekapcsolja a két toni, lukafalvi, szovátai elemi iskofaluban nem a víz az
lás csoportok léptek fel, a sorozatot
úr, hanem a Jóisten”. várost: az önkormányzatok, intéz- a Százfonat közép- és nagycsomények,
civil
szervezetek
és
a
lakoA
beszélgetés
portja zárta makfalvi és kalotaszegi
végén Szávai Géza sok kölcsönösen sokat tudnak adni táncokkal. Amíg a Sinkó András,
A civil szervezetek is népszerűsítették tevékenységüket
mutatta be a megpró- egymásnak. Ebben a kapcsolatban Kincses Olga, Tőkés Lóránt és
Fotó: Gligor Róbert László
báltatott
székely nagyon sokat nyerhet a szentgyör- Gagyi Ildikó alkotta zsűri értékelte
szombatos település, gyi ifjúság is, de a kórházak közötti a produkciókat, a közel 250 gyereFelépül a templom
Bözödújfalu
sorsát
megidéző Szé- programok révén a szentgyörgyiek ket táncházba várták. A folklórdélSzombat délelőtt az érdeklődők a
Rhédey-kastély konferenciatermé- kely Jeruzsálem című esszéregé- százai részesültek már ingyenes utánt és a városnapokat este a
szűrővizsgálatokban, ám a kapcso- nagyszínpadon Herczku Ági és csaben előadásokat hallgathattak meg nyét.
Petőfi
érkezik
Bajáról
lat
fő hozadéka az a szellemi és ér- pata „bandázása” zárta.
a kastély udvarának és parkjának
A városnapok kitűnő alkalom zelmi érték, amit egymásnak adnak.
tervezett felújításáról, a létesítendő
Ambrus Emese elnöktől megtudRhédey-múzeumról, a grófi csa- volt Erdőszentgyörgy és
tuk: a tíz éve megalakult
ládra és kastélyra vonatkozó kuta- az anyaországi Baja
Százfonat szocio-kultutások eddigi eredményeiről, illetve testvérkapcsolatának 15
rális egyesület keretében
egy nemrég indított erdélyi kastély- éves jubileuma megüna néptánccsoport öt
projektről, amelynek részét képezi neplésére is. A két telekorosztállyal működik,
pülés másfél évtizede
az erdőszentgyörgyi épület is.
van három hegedűcsotette
hivatalossá a kapEzt követően kerekasztal-beszélport is, az egyesület 8
getés keretében dr. Kinda István csolatot, amely már koelemi osztályban heti
1992-ben
muzeológus Bözödújfalu székely rábban,
egy órát oktatót és infszombatos (és zsidó) temetőjét mu- kialakult a két város israstruktúrát biztosít a tatatta be, majd ismét „terítékre” ke- kolái között. Így a hétnítónőknek, hogy a
rült
Bözödújfalu
emlékei végi programban kellő
néptánc
alapelemeit
szenteltek
megmentésének kérdése. Máthé figyelmet
megtanulhassák a gyereZoltán, a felépítendő bözödújfalusi ennek is: péntek este a
kek, nyáron néptánctáházban
összetartozás templomának terve- művelődési
bort,
ősszel
Szent
zője elmondta: a közösség emléke- Csibi Attila Zoltán polMárton-napokat, minden
zetében olyan szinten van jelen a gármester köszöntötte a
évben néptáncfesztiváloZomborról
néhány éve leomlott katolikus Bajáról,
kat szerveznek. A metemplom mint jelkép, hogy ez indo- (Vajdaság), Bélapátfalgyei
tanfelügyelőség
kolttá teszi az újjáépítését. Az új váról, Celldömölkről,
minden évben megbíz
épület a korabelinek egy szimbó- Nagymegyerről (Felviegy-egy iskolát néptánclumértékű idézése lesz: megtartják dék) érkezett küldöttséfesztivál szervezésével
alaprajzi méreteit, de új, más célt geket, majd egy bajai
elemisek számára, idén a
szolgáló épület lesz, mellvéd falai szívet idéző üvegplaketjubiláló szentgyörgyiek
között különböző rendezvények – tet nyújtott át a 15 éves
kapták a megtisztelő felemlékére,
akár szabadtéri mise is – kapnak he- kapcsolat
adatot, így született a valyet, tornyában kiállításokat is tart- amit Baja nagyvonalú
sárnap délutáni sorozat.
hatnak, de kivitelezése és ajándékkal viszonoz: a
Bodor Péter
megvilágítása révén este látvány- jelenlevők nagy meglefeltámadása
petésére Csubákné Beelemül is szolgálhat.
Vasárnap délben a resesek
Andrea alpolSzemély Zsolt Dénes, a Bözödújformátus templom melfaluért Egyesület elnöke az újjáépí- gármester bejelentette,
letti épület (a mostani
tésre szánt adományok gyűjtéséről Petőfi-szobrot adomáRMDSZ-székház) falán
szólva kijelentette: a szükséges ösz- nyoznak Szentgyörgymagyar és román nyelvű
szeg 70 százaléka már számlájukon nek. Ezt követően az
márványtáblát lepleztek
van, míg Csibi Attila Zoltán polgár- egykori és jelenlegi
le a település legnagyobb
mester szerint rögtön elkezdődhet a szentgyörgyi pedagóguszülötte, Bodor Péter
munka, amint az alapozás miként- sokból, iskola-, egyház(1782–1849) zseniális
jéről döntenek. Az építkezésre mi- és városvezetőkből, önszékely feltaláló, ezernisztériumi szinten is rábólintottak, kormányzati képvise- Vasárnap délben leleplezték a Bodor Péter-emléktáblákat
mester, gépész, művész,
és
munkaa terület napokon belül az egyesület lőkből
Fotó: Átyin Andrea Kata orgonaépítő, a marosvá(Folytatás az 1. oldalról)
és zomboriak kétféle halászlevet kínáltak ebédre. A gyerekeket az iskolaudvaron ugráló, körhinta,
légvár, arcfestés és jókedv várta, a
felnőttek a tűzoltók felvonulását és
a quad cross bemutatót követhették,
vagy a lacikonyhák sátrai alól a délutáni színpadi kulturális műsorokat,
míg a napot a Titán jubileumi fellépése, valamint a magyarországi
Magna Cum Laude hangulatos koncertje és tűzijáték zárta. Vasárnap
délelőtt a foci és a horgászat kedvelői kaptak teret, folytatódtak a vásárok, délután folkműsort, este pedig
a hangulathoz illő folkkoncertet kínáltak a nézőknek.

Fotó: Gligor Róbert László

sárhelyi zenélő kút készítője emlékére. Azért választották ezt az épületet az emléktábla helyéül, mert –
központi fekvése mellett – az utóbbi
kutatások bizonyítékai szerint
Bodor a református parókián született, és szinte 13 éves koráig élt itt.
Első sikerét a 12 éves korában épített, búzát őrlő szentgyörgyi vízimalma hozta, a helyiek rögtön
csodagyereknek kiáltották ki, és későbbi sokféle munkái mellett a magyar szabadságharcban gyutacsokat
és töltényeket is gyártott Bem tábornok honvédjeinek.
Az emléktábla-állítást a marosvásárhelyi Buksa Éva Mária ny. tanárnő, író, Bodor életének egyik jó
ismerője (dramatizált életrajzot is
készített és adott közre róla is –
szerző megjegyzése) kezdeményezte tavaly, a megvalósítást vállaló helyi Bodor Péter Művelődési
Egyesület pedig adományokból és
saját alapokból készíttette el a márványtáblákat Nagy Károly marosvásárhelyi kőfaragó mesterrel –
tudtuk meg az egyesület vezetőjétől, Kovrig Magdolna ny. tanárnőtől, aki azt is elárulta: először egy
réz domborműre gondoltak, végül
(egyelőre) csak tábla készült, de
egy Bodor-emlékszobát is szeretnének majd létrehozni, s ott helyet kap
majd az elkészülő dombormű is.
Vasárnap délben, a református istentiszteletet követően leleplezték
az emléktáblát, a református és katolikus lelkész áldása után pedig
rövid kulturális műsor következett:
Bereczki Klára zenetanárnő és tanítványai Kiss Székely Zoltán tollából származó szonetteket adtak
elő, szavaltak diákok és a helyi
idősklub tagjai, majd koszorúzással
és himnuszénekléssel zárult a nem
mindennapi pillanat. Csibi Attila
Zoltán polgármester felszólalásában kiemelte: az erdőszentgyörgyiek régen adósai Bodor Péternek
az emléktáblával, amely felhívja
majd a városba látogatók figyelmét
a helyi születésű ezermesterre, akinek nevét zenélő kútjának másolata
az anyaországban is ismertté tette.
Avatási beszédében Buksa Éva
Mária történelminek nevezte a pillanatot: ma Bodor Péter feltámad a
feledés sötét sírjából, kilép a fényre,
és az erdélyi közművelődés oltárára
kerül. Emlékét e naptól fogva
immár nemcsak a szájhagyomány,
a legendák őrzik, hanem márvány
is. Bár Erdély panteonjában Bodor
Péter, a sokoldalú zseni előkelő helyet foglal el, szülőhelyén európai
hírű nagy fiának emlékét a jogainkért és önazonosságunkért való
küzdelem kényszere és az érthetetlen közömbösség a feledés homályába
taszította.
E
tábla
felavatásával a templom és a kisváros története gazdagodik, és ez a fal
nemzeti művelődéstörténeti múltunk értékőrzésének helye marad.
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Gazdasági attasék Szászrégenben

Lehetőségek és buktatók

Április 24-én és 25-én az
Avangarde Rom csoport szervezésében Szászrégenbe látogattak a kongói, iráni,
moldovai köztársasági, holland és svájci nagykövetségek kereskedelmi attaséi,
hogy gazdasági kapcsolatot
létesítsenek olyan ipari egységekkel, amelyek hajlandók
termékeiket az említett országokban forgalmazni, illetve onnan nyersanyagot
vásárolni. A küldöttséget
Maria Precup polgármester és
Márk Endre alpolgármester,
valamint helyi tanácsosok fogadták. A vendégek két nap
alatt több gyárat és egy farmot is felkerestek.

Vajda György

Várják a zöldmezős beruházókat
A vendégeket a két elöljáró a szokás szerint sóval és kenyérrel fogadta a hivatal udvarán, majd a
gyűlésteremben a meghívott vezető
gazdasági vállalkozások igazgatóival, tulajdonosaival folytattak tárgyalást. Adriana Radu, az
Avangarde Rom csoport vezérigazgatója elmondta, civil szervezetként
bonyolították le az üzletember-találkozót, a három évvel ezelőtt beindított Romanian Investment Zoom
program égisze alatt. A programot
féléves turnusokban szervezik. Céljuk az, hogy az általuk felkért nagykövetségek kereskedelmi attaséinak
üzleti utakat szervezzenek, amelyeken a megyeszékhelyeknél kisebb
városokat keresnek fel, és közvetlen
kapcsolatot keresnek különböző cégekkel. Általában az ilyen jellegű
találkozókat a fővárosban vagy a
megyeszékhelyeken tartják, a kisebb, de ugyanolyan gazdasági potenciállal rendelkező városokat
elkerülik, ezért hiánypótlók ezek a
körutak. Természetesen olyan helységekbe mennek, ahol a helyhatóságok fogadják a delegációkat. A
programba pedig olyan gazdasági
egységeket vonnak be, amelyeknek
az üzleti forgalma igazolja, hogy
képesek tartós partnerkapcsolatot
kialakítani más országbeliekkel.
A küldöttség tagjai között volt
Bogdan Voiculescu, a holland érdekeltségű Fortis Business Management képviselője, Neda Raefipour,
az iráni, Bomoy Losila Nixon, a
kongói, Simion Botnari, a moldovai
köztársasági, Barbu Mihăescu, a
svájci nagykövetség kereskedelmi
attaséja, valamint Adriana Radu, a
szervező Avangarde Rom csoport
vezérigazgatója. A szászrégeni üzletemberek közül a Kastamonu Romania Rt., a Larix, az Irum Rt., a

Hora Rt., a Remex Rt., a Neon and
Sign Kft., a Gliga cégcsoport, a
Bucin Mob Kft., a Mirdatod Prod
Kft. és a Mabis Kft. képviselője,
cégvezetője volt jelen.
A
találkozó bevezetőjeként
Maria Precup polgármester kifejtette: olyan megbízható cégvezetőket hívtak meg, akikért a hivatal is
garanciát vállal. A város támogatja
a gazdasági vállalkozásokat. A készülő – felújított – általános városrendezési tervben a város szélén, a
volt ipari negyed közelében kijelöltek egy 30 hektáros területet (jelenleg mező), ahova ipari telepet
létesítenek. A város kiépíti a megfelelő infrastruktúrát, ugyanakkor
segít abban, hogy a Szászrégenben
vállalkozást nyitó cégvezetők beszerezzék a szükséges iratokat. A
hosszú távú városfejlesztési stratégia 89 tervet tartalmaz, ezek közül
néhány már folyamatban van a
helyi, központi költségvetésből, illetve uniós támogatással. Az sem
mellékes, hogy zöldmezős beruházás esetén a cég 10%-os adókedvezményben részesül. A hiányosságok
között említette a város terelőútját
(amelynek tervét elfogadta ugyan a
kormány, de támogatás nélkül maradt), és az autópálya hiányát. Ezzel
szemben a város jól képzett munkaerőt ajánl, és kiemelte: a település
földrajzi helyzetének köszönhetően
fejlődhetett ki és maradt talpon a fafeldolgozóipar.
Munkaerő- és bizalomhiány
A beszélgetésen jelen levő Pop
Vasile, a Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az országos szervezet egyik alelnöke
röviden ismertette a megye gazdasági lehetőségeit. Többek között elmondta, 16.000 mérlegképes cég
működik a megyében, ezek között
mintegy 2000 szászrégeni. A kamara nyilvántartásában 1532 romániai és külföldi vegyes tőkével
működő vállalat szerepel, amelyek
összesen mintegy 26.000 alkalmazottat foglalkoztatnak, köztük 26
svájci és 76 holland érdekeltségű,
jelentős (2 milliárd lejt meghaladó)
évi üzleti forgalommal. Az elnök
felajánlotta a kamara segítségét az
ügyintézésben.
Pandóra szelencéjét Adriana
Radu nyitotta meg, aki elmondta,
egy-két megyei fióktól eltekintve
nincsenek megelégedve az országos
szervezet tevékenységével, mert
többet kellene tegyenek a közvetlen
kereskedelmi kapcsolatok létrehozásáért. Ezért vállalták fel civil
szervezetként, hogy közvetítenek az
üzletemberek és a nagykövetségek
kereskedelmi képviselői között.
Barbu Mihăescu hozzáfűzte, nem a
vezetőséggel van gond, hanem az

alsóbb szinteken, ahol az ügyintézés
elakad.
Gliga Vasile képviselő, a Gliga
csoport vezetője, mielőtt hozzáfogott volna cégének ismertetéséhez,
a munkaerőhiányra panaszkodott és
arra, hogy nincs szakember, s ez
leginkább náluk érződik, hiszen a
hangszereket 90%-ban kézzel készítik, és az utóbbi időben nem igazán tudtak megfelelő munkásokat
alkalmazni. Elárulta, hogy szándékában áll a moldovai köztársasági
Albeşti-en hegedűkészítő kisüzemet
nyitni. Bejan Petru, az Irum Rt. tulajdonos-vezérigazgatója
azzal
kezdte, hogy 1989 előtt jó kapcso-

lata volt a vállalatnak Iránnal, ahova
rendszeresen szállítottak munkagépeket; hajlandók ezt a kapcsolatot
megújítani, hiszen minden feltétel
adott, hogy jó minőségű, megfelelő
mennyiségű gépet állítsanak elő és
szállítsanak le. Esat Ozoguz, a Kastamonu igazgatója kifejtette, 20 éve
indították el a céget Szászrégenben,
és jelenlétük garantálja, hogy a
város nyitott a komoly szándékú
külföldi beruházások iránt. Todoran
Mircea, az erdőlibánfalvi Mirdatod
tejfeldolgozó cég vezetője elmondta, ez az egyetlen olyan cég a
megyében, amely európai eredetigazolvánnyal rendelkező terméket állít
elő, érdekelt más országokban is piacot nyitni, annál is inkább, mivel
növelik a termelési kapacitást,
ugyanis nemrég megnyert egy 8
millió eurós pályázatot, amelynek
köszönhetően Szászrégenben korszerű tejfeldolgozó üzemet építenek.
Bucin Dănila, a Bucin Mob Kft.
műszaki igazgatója elmondta,
Svájcba próbált betörni portékáikkal, de sajnos azt tapasztalta, hogy

a nyugati piacon nem bíznak meg a
romániai termékekben, közvetítőkön keresztül juttathatják el oda az
árut, ezért drágább, és sok esetben
emiatt előnytelen versenyhelyzetbe
kerülnek a külföldi termékekkel. A
svájci követség képviselője hozzátette, valóban, a nyugatiak szkeptikusak a romániai termékek
minőségét illetően, és az is sok esetben gondot okozott, hogy nem tartották be a leszállítási határidőt,
habár valójában vannak jobb minőségű romániai árucikkek is, de a bizalom hiánya miatt nem akad rá
vevő. Ezért ajánlották, hogy svájci
vagy németországi cégekhez forduljanak minőségi bizonylatért.
Bâzgan Nicolae, a Hora Rt. vezérigazgatója az oktatás hiányosságait
vázolta fel. Románia az utóbbi időben elhanyagolta az oktatás-, a kutatásfejlesztést és a szakképzést, és

ennek most érződik a hatása,
ugyanakkor a munkafegyelem lazulását is okolta azért, hogy nincs
megfelelő munkaerő. Ma is Európa
egyik legnagyobb és legrégibb
(1951-től működnek) hangszergyártó vezető cége több országba
exportál, s örömmel nyit. A kongói
attasétól mahagónifa vásárlásáról
érdeklődött a Hora Rt. vezérigazgatója. Bomoy Losila Nixon válaszként elmondta, országában több
olyan nemes fa is terem, amelyből
nemcsak jó hangszer, hanem luxusbútor is készíthető. A gond viszont
az, hogy a Kongóban működő romániai cégek lejáratták az ország
becsületét. Olyan viszonteladók
próbáltak üzleti vállalkozásba kezdeni (15 céget említett), akik átverték ügyfeleiket, oda jutottak, hogy
egymás közt pereskednek. Ezért a
nagykövetség azt ajánlotta, hogy a
diplomáciai vonalon is ellenőrzött,
biztonságos cégekkel kössenek
szerződést. A Larix cég székeket, a
Mabis Kft. – a környék legnagyobb
szarvasmarha-tenyésztő farmja –
tejterméket ajánlott.
Közös garanciavállalás
Bomoy Losila Nixon, a kongói
(volt Zaire) attasé román nyelven
szólalt fel. Elmondta, az információhiány miatt nincs élő kapcsolat a
két ország között. Sokan országában Ceauşescura és barátjára, a diktátor Mobutu Sese Sekóra
emlékeznek. Pedig a rohamosan
fejlődő Kongónak óriási nyersanyagforrásai vannak: többek között 25.755.000 ha mezőgazdasági
területe, kiaknázatlan altalajkincsei
(réz, gyémánt, arany, ezüst), összterületének (2.345.000 km2) a
67,3%-a erdő. Konkrétan felajánlotta, várják azokat, akik fotovoltaikus parkokat létesítenek, hiszen az
egyenlítőhöz közeli országban
szinte egész évben ontja melegét a
nap. Ugyanakkor szeretnék a kulturális kapcsolatokat is élénkíteni,
olyan helységek iránt érdeklődött,
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amelyek testvértelepülési kapcsolatot alakítanának ki. Simion Botnari,
a Moldovai Köztársaság nagykövetségének kereskedelmi attaséja elmondta: a román–moldovai évi
kereskedelmi forgalom elérte az 1,3
milliárd dollárt. Nem véletlenül
közel 5000 vegyes tőkéjű cég működik. Országa behozatalának 24%a Romániából származik, így csak
bővíteni tudják azt a kapcsolatot,
amelyben a nyelvismeret is előnyt
jelent – mondta az attasé. Bogdan
Voiculescu, a holland érdekeltségű
Fortis Business Management képviselője a holland logisztikai cégeket
ajánlotta a szászrégeniek figyelmébe, hiszen közismert, hogy igen
jó hálózattal rendelkeznek, és garantáltan eljuttatják az árut a világ
bármely sarkába. Neda Raefipour,
az Iráni Iszlám Köztársaság gazdasági attaséja elmondta, néhány ki-

Fotó: Vajda György

vételével nemrég megszüntették a
nemzetközi szankciókat, így nyitottak a gazdasági kapcsolatok kiépítésére. Mintegy 40 olyan iráni
gazdasági vállalkozással áll kapcsolatban, amelyek konkrét együttműködési
lehetőséget
keresnek
országunkban, elsősorban a vegyipar terén, ugyanakkor a gépiparban
és más technológiai ágazatokban is
érdekeltek. Jó hír, hogy a Transgaz
stratégiai együttműködést kötött az
iráni (a világ második legnagyobb)
gáztartalékok kiaknázására és szállítására. Barbu Mihăescu a svájci–
román kereskedelmi kamarát
ajánlotta mindazok figyelmébe,
akik közvetlen kapcsolatot szeretnének teremteni svájci cégekkel.
Hangsúlyozta, Svájc nem tagja
ugyan az uniónak, de olyan gazdasági szerződést kötött, amely az unióbeli tagállamok között is érvényes,
így bizonyos kedvezmények is biztosítottak.
A polgármesteri hivatalban tartott
találkozót követően a delegáció tagjai kedden délután meglátogatták az
Irum Rt.-t, majd a Kastamonu Románia Rt.-t, másnap pedig a Bucin
Mob Kft.-t, a Larix Kft.-t, a Remex
Kft.-t, valamint a Mabis Kft. farmját. A program folytatásáról Adriana
Radu elmondta, más nagykövetségek (a többi között Csehország,
Kína, Lengyelország, Arab Emírségek, Egyiptom, Törökország) is támogatják a programot, így
várhatóan ezek attaséiból álló küldöttséggel is látogatást tesznek
majd elsősorban olyan térségekben, ahol szükség van a külföldi beruházásokra.
Hogy
a
látogatásoknak köszönhetően hány
szerződést kötnek, arról csak akkor
értesülnek, ha a partnerek (cégvezetők, polgármesteri hivatalok) viszszajeleznek.
A
lehetőséget
megteremtik, azontúl a következő
lépést a programba bevont vállalkozók és önkormányzatok kell megtegyék.

6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________ KAMASZOK _______________________________________________ 2018. április 30., hétfő
Tavaszi versszőnyeg

Találkák a múzsával

Meggyőződésünk, hogy nemcsak egyetlen nap, április 11e a magyar költészet ünnepe.
Erről leginkább a gondolataikat, érzelmeiket rímekbe simító tizenévesek győznek
meg újra meg újra. Az alábbi,
sötét tónusaiban is tavaszi
versszőnyeget tizedikes bolyais diákok alkotásaiból szőttük.

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Robi, a gólvédő

Amikor tombol a tömeg

Moldovan Róbert gyakran
szerez boldog perceket a futballmeccseken szurkoló srácoknak,
felnőtteknek.
A
tizenkét évesek korosztályában ő Maros megye legjobb kapusa. Ezt 26 érem és
négy serleg is bizonyítja.

– Mikor kezdtél el focizni? – kérdeztük a mindig jókedvű, kedves
fiút.
– Hat évvel ezelőtt, hatévesen
írattak be anyumék a Torpi csapatába. De már hároméves koromban, amikor otthon unatkoztam,
lementem focizni a szomszédbeli
11 éves fiúkkal. A Torpiban hátsó
védő voltam. Egyszer egy turnén
lesérült a kapusunk, engem tettek
be a helyére. Többet aztán nem is
akartam kijönni a kapuból.
– Mennyi ideig voltál a Torpinál?
– Fél évet. Aztán az ASA gyermekcsapatába kerültem. Ott jöttek
az igazi sikerélmények, a legjobb
kapusnak járó érmeket is ott szereztem. Marius Olariu volt az
edzőm, Botoşer Ciprian és Barna
Ioan a kapusedzőim, nekik nagyon
sokat köszönhetek.

Örs és a rap

– Emlékszel még, milyen volt az
első meccseken a kapuban
állni?
– Kicsit félelmetes, mégis jó.
Mindig nagyon mérges lettem, ha
gólt kaptam, és ez az érzés erősebb
volt a félelemnél. Így egyre elszántabban védtem. Rájöttem, hogy
nincs annál jobb érzés, mint amikor egy jó védés után a csapattagok
és a szurkolók ordítanak örömükben. Ettől teljesen feltöltődöm.
– Néha még van benned félelem?
– Ritkán, ha nagyon jó csapattal
játszunk.
– Melyik volt a legemlékezetesebb sikered?
– Amikor első alkalommal
akasztották a nyakamba a legjobb
kapusnak járó érmet. A legszebb
élményem pedig az volt, amikor
bekerültem a megyei válogatottba,
és 2005-ben született, nálam egy
évvel idősebb fiúkkal mehettem
Zalaegerszegre bajnokságra. De
Brassóban, Kolozsváron, Szászrégenben, Marosludason, Segesváron és Dicsőszentmártonban is
voltak szép meccseink.
– Ötödikesként hogyan tudod

összehangolni a sportot a tanulással?
– Nehezen. Miután hazaérek a
suliból, ebédelek, félig elkészítem
a házi feladatokat, aztán megyek is
edzésre, majd, ha hazaértem, folytatom a leckeírást. Hétfőtől péntekig ez a program, hetente kétszer
kapusedzésem is van, így öt órát
vagyok a pályán. Pihenni, lazítani
csak este marad időm, vacsora
után. Olyankor egy fél órát játszom
a számítógépen. Hétvégén rendszerint meccsünk van. A bajnokság
február végén, március elején kezdődik, és júniusban, júliusban ér
véget. Azután egy hónap vakáció
következik, de idén nekem augusztusban is lesz kapusedzésem.
– Úgy tudom, egy ideje más
csapathoz tartozol.
– Mivel az ASA csődbe
ment, a Kinderhez írattak át
a szüleim. Másfél hónapja
vagyok a csapat tagja. A
mostani edzőim Moldovan
Dan és Belean Marcel.
Tőlük is rengeteget tanultam már. A múlt héten a
Kinder együttműködési
szerződést írt alá a FCSB
klubbal, a régi Steauával.
Úgy gondolom, ezáltal az
én jövőm is biztosítva van.
– Mi szükséges ahhoz, hogy
valaki jó kapus legyen?
– Először is megfelelő
lábtechnika, az összpontosítás képessége, meg az,
hogy le tudja győzni a félelmet.

Szám szerint ennyi:
hamarosan részese
leszünk mindannyian
az árnyak kecsegtető
báltermében,
mindenki táncol.
Légy részese te is,
félhomályos éjszaka
közepette, te is
eltűnhetsz. Akárcsak a
többi táncos.

....................

A zenekar szólamot váltott:
lassú, érlelődő hanglejtések
után
valaki bécsi keringőt
játszik, csöndben, léptei
felölelnek mindenkit, s
táncra lobbanunk mindannyian.

(Keresztes Béla: Hétmilliárd
álarc
– avagy Álarc mögött –)

jöttem, hogy számítógépen gyorsabban íródik, és átláthatóbb a szöveg.
– Miről szólnak a szerzeményeid?
– Kedvenc témáim a dolgok túlbonyolítása, az „egyszer élünk” gondolat, illetve egy
érzés, amit nem tudok megfogalmazni, csak
körülírni.
– Mennyi rapszöveget írtál eddig?
– Mintegy 20–25-öt.
– Mi van először: a zenei alap vagy a szöveg?
– Először alapot keresek, és arra írom a
– Korábban is írtál dalszövegeket? – kér- szöveget. Idővel szeretnék saját zenei alapokat. Az egyiket tervezem is stúdióban feldeztem Facebook-beszélgetésünk elején.
– Pár éve már próbálkoztam ilyesmivel, de venni.
mivel régebben számomra csak a rockzene
Részlet a detektívvilágot megjelenítő válétezett, abban a stílusban írtam. Az Animal
rosi
gólyabálra írt dalból:
Cannibals Északon, délen című dalának köszönhetően kezdtem megszeretni a további
Meghamisítottad a bizonyítékokat,
stílusokat. Így jött a rap.
a bögrémről szerezted az ujjlenyomatomat.
– Hogy született az első rapszöveged?
»Főnök, nézze, ez az a markolat...«
– Ahogy a videókban is láttam. Leültem,
Más pisztolyt vittél raktárba,
vettem egy lapot, és írni kezdtem. Először
nem volt rajta karcolat.
csak a rímeket keresgéltem, hogy fülbemászó
Még egy kezdő is
legyen a szöveg. Aztán az lett a fontos, hogy
húzott volna kesztyűt,
legyen mondanivalója. Így jöttek a mélyebb
de a főnök kimondta:
»figyelem,
témájú szövegek. Ezután sikerült a két töreka nyomozást befejeztük«.
vést találkoztatnom. Azóta közben arra is ráAntal Örsről a városi gólyabálon tudtuk meg, hogy dalszövegeket ír. Pontosabban rapszövegeket. A Mihai
Eminescu Pedagógiai Líceum gólyakirálya a városi megmérettetésen gólyapárjával,
Csernáth
Brendával
népszerűségi díjat kapott. Nagyon
fontos volt számára ez a verseny, első
rapszövege is abból a vágyból született, hogy felléphessen vele a Kultúrpalotában.

(Kőműves Dávid Márk: Festmény)

Combomra hajtod a fejed,
az inged gyűrött, mostanában
már senki sem vasalja.
Mintha végre otthon lennél,
súgod, mintha megérkeztél volna.

Könnyed, lágy zenét
játszanak a művészek a
bálterem sarkában, s
mindenki
a nyitótáncot várja. Az
álarca mögött, a vad
oroszlán
lépteit pecsételve a
tánctérre – az elme játéka
kószál, ahol egyedül van, a
mindenség
felemésztő tüzében és
vadászik.
Akárcsak a romantika
bennszülötte – magányosan,
a feltűnő gazella lépteit
várja, angyali szózat
kíséretében.

Életdalok

A festék kifolyt.
Ezer üres papír fölött.
Csak kiborult.
És mindent fekete töltött.
Voltak ott más színek is,
A szivárvány szép színei,
De mind a földre folytak
És alattam felszívódtak,
Sosem láttam többé őket.
Csak azt a fekete vászont,
Amin egy mosoly sem volt,
Csak fájdalom...

….............................
Jó lenne, ha ébren maradnál még,
azt sem bánom, ha ezután már
tényleg csak a harisnyáimnak hiszel.
De perceken belül elalszol, és
lábfejed
reggelre nyomot hagy majd a
párnahuzaton.

(Fancsali Kinga: Egy elszakadt
harisnyáról)
Fehér fegyver, fekete
fegyver,
tör-zúz, nem kímél,
lő, robban, ELÉG.

Európai elme, afrikai túlélő,
sötét szellem, tiszta lélek.
.....................
Az életvitelünk olyan
Carpe Diem,
bármit is teszünk, az
mindig ilyen.
Élvezzük az életet, és
üvöltjük hogy „yolo”.
De ha nincs ló,
akkor jó a
szamár is.
Húzzák a megrakott
szekereket,
lent a semmiben
hagyják őket, mint a
tetemeket.
Míg mi vágtatunk
egyenlően
egy szebb, jobb jövőben.
(Mózsa Attila versei)

hogy majd nem gondolok
erre, nem gondolok arra,
ördögöt a falra,
mert tudom, hogy létezik karma,
az életnek penge éles a karma.
A rapper romantikája

Legyünk boldogok,
nem számít a holnap.
Amit meg kell élni, nem
máskor, hanem most van.
Melletted csak egy kép,
megyek, fennhordott orral.
Emiatt még a démonjaim
is mosolyognak.

Örs első „épkézláb” rapszövegéből:

Íme, a pár hónapi történetem,
hogy hogyan léptem át én a törvényeken,
amiket magamnak szabtam,

Matekkel segíts, kérlek,
kérdésem nagyon sok van.
Találkozzunk a második
emeleten, a blokkban.
Megértettem, mi hogy van,
fontossági sorban.
Nem lehet köztünk semmi,
akkor még azt mondtam.
Mégis, te felhúztál, amitől
röpködök,
mert a láncaim nem bírták
lent az ördögök.
Egyre fennebb vittél,
mert ez körkörös.
Amit tettél értem,
mindent köszönök.

2018. április 30., hétfő __________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

1041.

Nyárádszereda győzött a „rangadón”:
gyenge mérkőzés, egyetlen góllal
Szerkeszti: Farczádi Attila

A márciusban elhalasztott 17. forduló mérkőzéseit játszották le múlt
szerdán a Maros megyei labdarúgó
4 ligában: a forduló a két nyárádmenti együttes, Nyárádszereda és
Ákosfalva találkozását hozta, ahol
ezúttal is a házigazdák szerezték
meg a győzelmet.

Gligor Róbert László

Középszintűnek is alig nevezhető, különösebb élvezetet, látványt vagy meglepetést nem kínáló mérkőzést játszott a két
csapat, mintha egyikük sem hajtott volna a
pontszerzésre. A hazaiak az 5. percben vol-

tak, de Cotoară szabadrúgása elkerülte a
kaput, míg a következőkben a játék a középpályára korlátozódott, különösebb megmozdulások nélkül. Kapuhelyzetek csak a
félidő második részében jelentek meg, azokat is mind a szeredaiak jegyezhették: a 39.
percben egy sarokrúgást követően Oprea A.
kétszer is fejelni tudott, de első próbálkozását hárította a vendégek kapusa, a második már a léc fölé ment. A 39. percben Dan
maradt egyedül, de erőtlen rúgása nem okozott gondot Csekének, aki a
41. percben Vultur 25 méteres szabadrúgását is elcsípte.

Eredményjelző

A második játékrészt is a hazaiak kezdték jobban, de Cotoară 18 méteres szabadrúgása a kapufa mellett szállt el, míg a
vendégek a 60. percben betaláltak a szeredai kapuba, de les miatt érvénytelenül. A
63. percben a hazaiak szerezték meg a vezetést: a játékvezető egy nem létező sarokrúgást ítélt számukra, Cotoară beadásából
Vultur szúrta a labdát az alsó hosszú sarokba (1-0). A következő hazai támadásnál
ismét zörgött a vendégek hálója, de ezúttal
lest intett a partjelző, s bár a vendégek hátránya nem nőtt, elveszítették a kapusukat,
aki a hazai támadóval ütközve, ötpercnyi
ápolás után kénytelen volt elhagyni a játékteret. Ezután megélénkült a játék, a vendégek többet kezdeményeztek, de hiába
támadtak, szerencséjük sem volt, a 80.
percben Bustya labdája elkerülte a hazai
kaput, a hosszabbításban küldött lövését
pedig elcsípte a szeredai hálóőr.
Az eredmény különösebb változást nem
hozott a rangsorban, a két egymást követő
nyárádmenti csapat továbbra is a tabella közepén marad.

* Bajnokok Ligája, elődöntő (1. mérkőzés):
Bayern München – Real Madrid 1-2.
* 2. liga, 31. forduló (szerda délutáni eredmények): Zsilvásárhely – Snagov 1-1, Călăraşi –
Suceava 3-1, Mioveni – Brăila 0-1, Bukaresti
Metaloglobus – Târgovişte 1-1, Szatmárnémeti –
Miroslava 0-3 (hivatalból), Nagyszeben – Marosvásárhelyi ASA 3-0 (hivatalból). Az élcsoport:
1. Călăraşi 77 pont, 2. Nagyszeben 74, 3. Târgovişte 62.
* 3. liga, I. csoport, 24. forduló (keddi és szerdai eredmények): Rădăuţi – Paşcani 3-1, Székelyudvarhely – Kézdivásárhely 1-1, Galaci
Oţelul – Románvásár 5-1, Galaci Metalosport –
Darabani 0-3 (hivatalból), Focşani – Valea Mărului 3-0 (hivatalból), Szászhermány – Csíkszereda 2-2, Bákó – Barcarozsnyó 2-0. Az állás: 1.
Bákó 55 pont, 2. Oţelul 52, 3. Csíkszereda 50,
...10. Kézdivásárhely 27, 11. Székelyudvarhely
26.
* 3. liga, V. csoport, 24. forduló (keddi és szerdai eredmények): Tasnád – Gyulafehérvár 1-1,
Dés – Lénárdfalva 0-3, Kolozsvári CFR II –
Kudzsir 3-1, Vidombák – Felek 0-3 (hivatalból),
Kolozsvári U – Radnót 8-1, Magyarigen – Kolozsvári Sănătatea 1-0, Magyargáld – Szászrégeni Lendület 0-0. Az állás: 1. Kolozsvári U 56
pont, 2. Magyarigen 47, 3. Lénárdfalva 46, ...10.
Szászrégeni Lendület 29, ...13. Radnót 13.
* 4. liga, 17. forduló (szerdai eredmények):
Marosludas – Mezőméhes 3-0 (hivatalból),
Nagysármás – Nyárádtő 4-4, Marosvásárhelyi
Gaz Metan – Marosvásárhelyi Atletic 3-1, Nyárádszereda – Ákosfalva 1-0, Marosoroszfalu –
Dános 5-1, Dicsőszentmárton – Marosvásárhelyi
MSE 1-4, Szováta – Náznánfalva 7-1. Kutyfalva
szabadnapos volt. Az élcsoport: 1. MSE 54 pont,
2. Marosoroszfalu 49, 3. Marosludas 46.

Jegyzőkönyv

Maros megyei labdarúgó 4. liga, 17. forduló: Nyárádszereda SK – Ákosfalvi Napsugár 1-0 (0-0).
Nyárád Aréna, kitűnő játékidő és gyepszőnyeg, mintegy 50 néző. Vezette: Papp
Csaba, Szabó Kálmán, Géczi Lóránt (mindhárman Marosludasról).
Gólszerző: Vultur (63.).
Sárga lap: Cotoară, Fărcaş, illetve Cseke, Móréh.
Nyárádszereda: Chiselciuc – Negru (65. Cioban), Oprea A. (73. Fărcaş), Oprea R.,
Vultur, Rad (80. Saxon), Cotoară, Arion, Szőcs, Dan, Cîmpean.
Ákosfalva: Cseke (70. Fărcaş) – Bari (77. Cucuta), Mihály, Makkai, Pásztor, Móréh,
Ötves (59. Bustya), Gál (71. Muntean), Sipos, Jánosi, Hanca.

Nincs változás a 4. liga élvonalában

Két fordulót is játszottak a
múlt héten a labdarúgó 4. ligában. Szerdán a március
végéről havazás miatt elhalasztott játéknapot pótolták
be, míg szombaton a 22. forduló mérkőzéseit rendezték.
Az élvonalban nem történt
változás. Míg szerdán minden
esélyes nyert, szombaton az
éllovas Marosvásárhelyi MSE
és a 3. helyen álló Marosludas
döntetlenre játszott, akárcsak
a második helyezett Marosoroszfalu Dicsőszentmártonban, így a dobogós csapatok
között a pontkülönbségek
megmaradtak.

A feljutásra pályázó MSE szerdán Dicsőszentmártonban lépett pályára, ahol alaposan meg kellett
küzdjön a 3 pontért. Az első félidőben a házigazdáknak sikerült távol
tartaniuk a marosvásárhelyi csatárokat a saját kapujuktól, azonban a
hosszabbítás percében Deteşan betalált, és a folytatásban az MSE
könnyedén szerzett még három
gólt. Dicsőszentmártonnak a végén
csak szépítésre futotta.
Pénteken este a bajnokság egyik
rangadóját rendezték a Sziget utcai
műgyepes pályán az MSE és Marosludas között. Ha a vendégek
nyernek, öt pontra közelítik meg a
házigazdákat, ami kettőre csökkenhetett volna, ha beleszámítjuk, hogy
a ludasiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A nagy tétnek
megfelelően, kemény összecsapás-

nak lehetett tanúja a mintegy 500
néző. Az MSE kiválóan kezdte a
mérkőzést, és a 6. percben egy jobb
oldali beadást Ruja fejelt közelről a
léc alá. A marosludasiak azonban
hamarosan kiegyenlítettek, és miután Balea fejese a 15. percben a
kapufát találta el, tizenegyest reklamáltak a vendégek, amikor egy kapásból rálőtt labda kipattant a
közelben álló védőről. Az egyenlítés a 36. percben következett be,
amikor Şandor egy szabadrúgásból
érkező labdát a tizenegyes pont tájékáról a hálóba továbbított.
A kapott gólt követően ismét az
MSE vette át a kezdeményezést, és
ha az első félidőben inkább csak
mezőnyfölényről beszélhetünk, a
második játékrészben megsokasodtak a helyzetek Şuta kapuja előtt.
Az 56. percben German küldte kitűnő pozícióból kicsit fölé, a 62.
percben pedig Ruja labdája szállt
mellé. Közben Ungur lőtte körbe a
kaput, mindig csak néhány centivel
tévesztve el a célt, hogy végül ő jut-

tassa ismét vezetéshez a csapatát,
amikor 25 méterről, kissé jobbról, a
ballábas bombája a hosszú felsőben
kötött ki. A vezető gól után újabb
hazai helyzetek maradtak ki, a legnagyobb Tamás Attiláé, aki nem
tudta átemelni a labdát a szöget záró
kapuson. A 77. percben Dudást
egyértelműen szabálytalanul szerelték a tizenhatoson belül, azonban a
játékvezető továbbot intett. És
ahogy lenni szokott, a kihagyott
helyzetek megbosszulták magukat.
A ritka második félidei marosludasi
támadások egyikét Lechinţan fejezte be, a tizenhatoson belüli felső
sarokba küldött labdával, három
perccel a befejezés előtt.
Az MSE-nek így is lett volna
esélye a győzelemre, de az egyedül
kapura törő Moldován Tamást egyszerre ketten is buktatták hátulról,
rögbijátékost vagy cselgáncsozót
megszégyenítő mozdulattal. Crişan
megkapta a kijáró piros lapot, a
másik szabálytalankodó, Şandor
pedig a második sárgát, de csapatuk

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 4. liga, elmaradt 17. forduló: Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor – Marosvásárhelyi MSE 1-4 (0-1)
Gólszerzők: Popa (82.), illetve Deteşan (45+1, 52.), Ungur (72.), Ruja (75.).
Sárga lap: Magyari (58.), illetve Kristály (58.).
Csüdőtelki pálya, 30 néző. Vezette: Ionuţ Prodan – Albu Bálint, Cosmin Bojan
(mind Marosvásárhely). Ellenőr: Ioan-Viorel Suciu (Marosvásárhely).
Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor Târnăveni: Suciu – Nicoară, Marian, Dobrău,
Magyari, Iclănzan, Iordan, Ţompi, Hang, Popa, Hădărean.
MSE: Kristály (80. Rigmányi) – Balázs, Mihály, Silaghi, Iernuţan (76. Mihály-Schiller), Ungur (74. Bucur), German (80. Finna), Moldován, Dudás, Deteşan (76. Velichea), Ruja.

Futballbajnoki eredmények

* 1. ligás rájátszás, 7. forduló (pénteki és szombati eredmények): felsőház: USK Craiova – Konstancai Viitorul 3-3; alsóház:
Voluntari FC – Bukaresti Juventus 0-1, Temesvári Poli ACS – Concordia Chiajna 1-0. Az élcsoport: felsőház: 1. FCSB 42 pont,
2. CFR 40, 3. Craiova 35; alsóház: 1. Dinamo 35 pont, 2. Botoşani 29, 3. Voluntari 21.
* 2. liga, 31. forduló (szerda délutáni eredmények): Zsilvásárhely – Snagov 1-1, Călăraşi – Suceava 3-1, Mioveni – Brăila 0-1,
Bukaresti Metaloglobus – Târgovişte 1-1, Szatmárnémeti – Miroslava 0-3 (hivatalból), Nagyszeben – Marosvásárhelyi ASA 30 (hivatalból). A 32. fordulóban: Snagov – Metaloglobus 2-0, Temesvári Ripensia – Afumaţi 2-1, Miroslava – Arad 1-2, Suceava
– Szatmárnémeti 3-0 (hivatalból), ASA – Baloteşti 0-3 (hivatalból), Brăila – Nagyszeben 0-6, Temesvári Politehnica ASU – Zsilvásárhely 1-1, Târgovişte – Clinceni 1-0, Nagyváradi Luceafărul – Călăraşi 1-2. Az élcsoport: 1. Călăraşi 80 pont, 2. Nagyszeben
77, 3. Târgovişte 65.
* 3. liga, I. csoport, 24. forduló (keddi és szerdai eredmények): Rădăuţi – Paşcani 3-1, Székelyudvarhely – Kézdivásárhely 11, Galaci Oţelul – Románvásár 5-1, Galaci Metalosport – Darabani 0-3 (hivatalból), Focşani – Valea Mărului 3-0 (hivatalból),
Szászhermány – Csíkszereda 2-2, Bákó – Barcarozsnyó 2-0. A 25. fordulóban: Románvásár – Székelyudvarhely 0-1, Paşcani
– Darabani 0-0, Valea Mărului – Rădăuţi 0-3 (hivatalból), Lieşti – Bákó 0-4, Csíkszereda – Oţelul 1-1, Kézdivásárhely – Focşani
4-0. Az állás: 1. Bákó 58 pont, 2. Oţelul 53, 3. Csíkszereda 51, ...10. Kézdivásárhely 30, 11. Székelyudvarhely 29.
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Fotó: Gligor Róbert László

megúszta kapott gól nélkül, miután
Ungur szabadrúgását kiütötte Şuta,
Silaghi duplázását pedig megfogta.
A mérkőzés után a hazai csapat
szurkolói és vezetői roppant elégedetlenek voltak a játékvezetéssel,
amely szerintük nem alkalmazott
azonos mércét, és ha a gólok szabályosságához nem is férhet kétség,
Claudiu Ştef játékvezető sok esetben kétféleképpen értelmezett azonos helyzeteket. Fehér Csaba, az
MSE edzője ki is fakadt: „Csapatom szerintem mindent beleadott,
de nem egyszerű 11+3 fő ellen játszani. Úgy tűnik, nagyon zavarjuk

egyesek rövidlátó terveit, és nem
tudom, miért. Mi nem akarunk
mást, csak egy jobb és igazságosabb focit Maros megyében. Lehet,
hogy pont ezért nem kedvelnek
minket?”
A labdarúgó 4. ligában a héten is
két fordulót játszanak. Az éllovas
MSE szerdán játék nélkül kapja
meg a 3 pontot, tekintve, hogy ellenfele, Mezőméhes visszalépett,
pénteken pedig Nyárádtőt fogadja.
Ha ezt követően is megmarad a minimálisan öt pont előnye, akkor vetélytársai már aligha érhetik utol a
bajnokság végéig.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 4. liga, 22. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Marosludasi Mureşul 2-2
(1-1)
Marosvásárhely, Sziget utcai műgyepes pálya, 500 néző. Vezette: Claudiu Ştef –
Silviu Sfâriac, Radu Matei (mind Marosvásárhely). Ellenőr: Toma János (Marosvásárhely).
MSE: Kristály – Balázs (25. Bucur), Mihály, Silaghi, Iernuţan, Ungur, German, Moldován, Dudás (82. Tamás), Velichea (78. Deteşan), Ruja.
Marosludas: Şuta – Bârseti, Popa (74. Crişan), Şandor, Szántó, Socaci, Nesan, Litean, Lechinţan, Balea, Tescariu.
Gólszerzők: Ruja (6.), Ungur (73.), illetve Şandor (36.), Lechinţan (87.).
Sárga lap: Mihály (31.), Ungur (67.) illetve Şandor (18.).
Piros lap: Crişan (90+2.), Şandor (90+2.).

Eredményjelző

A labdarúgó 4. liga 17. fordulójában a következő eredmények születtek: Marosludas – Mezőméhes 3-0 (hivatalból), Nagysármás – Nyárádtő 4-4, Marosvásárhelyi
Gaz Metan – Marosvásárhelyi Atletic 3-1, Nyárádszereda – Ákosfalva 1-0, Marosoroszfalu – Dános 5-1, Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor – Marosvásárhelyi MSE
1-4, Szováta – Náznánfalva 7-1. Kutyfalva állt.
A 22. forduló eredményei: Marosvásárhelyi MSE – Marosludas 2-2, Náznánfalva
– Nagysármás 4-2, Kutyfalva – Marosvásárhelyi Gaz Metan 0-3, Szováta – Nyárádszereda 0-3, Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor – Marosoroszfalu 2-2, Ákosfalva – Nyárádtő 1-2, Dános – Mezőméhes 3-0 (hivatalból). A Marosvásárhelyi
Atletic állt.
1. MSE
2. Marosoroszfalu
3. Marosludas
4. Szováta
5. Gaz Metan
6. Atletic
7. Nyárádtő
8. Nyárádszereda
9. Ákosfalva
10. Dicsőszentmárton
11. Náznánfalva
12. Kutyfalva
13. Nagysármás
14. Mezőméhes
15. Dános

21
21
20
20
21
20
20
21
21
20
21
20
21
20
21

17
16
15
14
11
9
9
9
6
6
5
4
3
4
3

Ranglista
4
2
2
2
5
5
4
3
5
4
2
2
4
0
2

0
3
3
4
5
6
7
9
10
10
14
14
14
16
16

95-21
82-27
64-16
60-35
53-33
50-27
57-38
55-48
33-35
37-55
32-64
41-81
32-90
22-67
30-106

55
50
47
44
38
32
31
30
23
22
17
14
13
12
11
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Két ellentétes játékrész Szászrégenben – megérdemelt hazai győzelem

Szabó Antal-Lóránd

Ranglista
19
2
14
5
14
5
14
4
13
6
11
6
10
5
10
4
8
9
9
5
5
7
5
5
3
7
3
2
1
0

23
2
68-12
59
A Román Labdarúgó-szövetség által beütemezett 1. Kolozsvári U
23
4
45-23
47
sorozatos hétközi fordulóknak köszönhetően a har- 2. Magyarigen
3.
Magyargáld
24
5
42-26
47
madosztály bajnoki küzdelmei immár a végkifejlet23
5
50-22
46
hez közelednek. A 25. játéknapon a szászrégeni gárda 4. Lénárdfalva
5. Kudzsir
24
5
40-25
45
a Kolozsvári CFR fiókcsapatát látta vendégül. Emlí- 6. Gyulafehérvár
23
6
37-26
39
tésre érdemes, hogy az elmúlt év őszén Dan Răzvan 7. CFR II
24
9
43-30
35
legénysége az egyik legsimább, 4-0 arányú győzel- 8. Tasnád
23
9
33-41
34
mét éppen a Szamos-partiak ellen aratta. Az első fél- 9. Sănătatea
23
6
35-21
33
idő történései alapján minden arra utalt, hogy az 10. Avântul
24
10
30-34
32
elsőprő különbségű siker könnyedén megismétlőd- 11. Felek
23
11
23-40
22
het. Az első felvonást a házigazdák magabiztosan irá- 12. Medgyes II
23
13
22-42
20
nyították, olyannyira, hogy egy félórás időközben 13. Radnót
23
13
30-52
16
24
19
16-49
11
három alkalommal is betaláltak Adrian Rus kapu- 14. Dés
23
22
15-86
3
jába. A 9. percben Bugnar próbálkozott távoli lövés- 15. Vidombák
sel, ám kísérlete jócskán elkerülte a vendégkaput.
Három perc elteltével azonban az Avântul megszerezte a ve- percekig tétovázott, nem követte a pöttyöst, a szurkolók bizzetést: Fülöp András mintegy 15 méterről erős lövést küldött tatására azonban végül elhúzott a jobb szélen, s a kapu előtekapura, amit a hálóőr csak kiütni tudott, a kipattanó labdát a rében passzolt labdáját a szerencsétlenül érkező Ionuţ Rus a
szemfüles Truţa közelről a léc alá bombázta (1-0). Ezt köve- saját kapujába továbbította (2-0). Noha a találat jogos, nem
tően közel húsz percen át a küzdelem a két büntetőterület kö- volt a sportszerűség mintaképe. A fiatal Bugnar mentségére
zött zajlott, eléggé jó iramban, de említésre méltó szolgál, hogy miután a labda a birtokába került, nem tudta,
gólhelyzetek nélkül. A 33. percben Truţa kemény lövését Ad. hogy mit kezdjen vele… A 41.percben a nézősereg újabb
Rus magabiztosan hárította. A 35. percben kétgólosra nőtt a hazai gólnak lehetett szemtanúja: Feketics hajszálpontosan
vendéglátók előnye: mintegy 20 méterre az Avântul kapujától ívelt be egy bal oldali szabadrúgást, a kitűnően helyezkedő
Luca a földre huppant, s miközben a játékvezető sípja néma Truţa pedig közelről, fejjel a hálóba csúsztatta a labdát (3-0).
maradt, az előreívelt játékszer Horváthhoz került, aki másod- Ezzel a lecke fel volt adva a CFR nagyon fiatal, mindössze
17-24 év közötti labdarúgókból álló együttesének, és úgy
tűnt, a régeniek könnyedén menetelnek a második félidőben
Eredményjelző
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 24. forduló (keddi és szerdai is.
Szünet után a játék képe megváltozott. A kolozsváriak eleredmények): Tasnád – Gyulafehérvár 1-1, Dés – Lénárdfalva 0-3, Kolozsvári CFR II – Kudzsir 3-1, Vidombák – szántságát már a 46. percben megtapasztalhattuk, amikor
Felek 0-3 (hivatalból), Kolozsvári U – Radnót 8-1, Ma- Essel távoli lövéssel próbálkozott, ám kísérlete jóval a bal
gyarigen – Kolozsvári Sănătatea 1-0, Magyargáld – Szász- kapufa mellett ért célba. A lendületesen támadó vendégek az
régeni Lendület 0-0.
54. percben jogos büntetőhöz jutottak, amit Şter magabiztoA 25. fordulóban: Kudzsir – Dés 2-0, Medgyes II – Tasnád san értékesített, a legkisebb esélyt sem adva a kapusnak (31-2, Radnót – Vidomák 3-0 (hivatalból), Magyargáld – 1). Az Avântul játékosait ez nem rázta fel, a CFR fiókcsapata
Magyarigen 3-0, Szászrégeni Lendület – CFR II 3-2, Gyu- pedig egyre magabiztosabban uralta a játékot, elszántan, lenlafehérvár – Kolozsvári U 0-7, Felek – Kolozsvári Sănă- dületesen támadva. A hazaiaknak azonban a szerencse is kedtatea 0-0.
vezett, hiszen a vendégek által vezetett akciók nem

eredményeztek túl nagy veszélyt a fiatal Suciu kapujának előterében. A túloldalon a fáradhatatlan Truţa szinte egyedül
húzta maga után csapattársait. A 66. percben a szászrégeniek
rangidőse és mozgatóereje ismét gólhelyzetbe került, ám a
büntetőterület bal széléről leadott lövése erőtlenre sikeredett.
A vendégek Petrilă révén két alkalommal is veszélyeztettek,
előbb kecsegtető szögből jóval fölé emelt (68.), majd távolról
leadott lövésénél a házigazdák kapusa résen volt (72.). A mérkőzés hajrájában Truţa kihagyta a régeniek legnagyobb második félidei lehetőségét, amikor a kapussal szemben, 15
méternyiről jól helyezett, kemény lövést küldött kapura, ám
Rus bravúros reflexszel, lábbal hárított (82.). 4-1 helyett
azonban 3-2-re módosult az eredmény: a 86. percben egy bal
oldali pontos beadást követően Hetea néhány méterről zavartalanul a hálóba fejelt. A találkozó utolsó perceiben a vendégek támadtak, míg a hazaiak olykor egyértelműen húzták az
időt és nyögvenyelősen védekeztek. A régeniek végül győztek, ám a második játékrészben produkált halvány teljesítményük és felületes hozzáállásuk miatt valósággal
megszenvedtek a sikerért. Öt nyeretlen játéknap után Dan
Răzvan tanítványainak sikerült megtörniük a jeget, ám ennek
dacára a tavaszi visszavágóból lejátszott tíz forduló során ez
mindössze a második szászrégeni győzelem, és ez sok mindent elárul a csapatról.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 25. forduló: Szászrégeni
Avântul – Kolozsvári CFR II 3-2 (3-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, zavartalan, napsütéses idő,
mintegy 250 néző. Vezette: Liviu Bălăcescu (Zsilvásárhely) – középen, Claudiu Osmache (Brassó), Lucian Tuţu
(Tatrang) – partjelzők. Ellenőr: Birtalan Attila (Kraszna),
Veress Lóránt (Sepsiszentgyörgy).
Gólszerzők: Truţa (12., 41.), I. Rus (35 – öngól), illetve
Şter (54 – büntetőből), Hetea (86.).
Szászrégeni Avântul: Suciu – Bugnar, Core, Morar, Inţa,
Fülöp A. (60. Pavel), Luca, Bogăţan, Feketics, Horváth
(77. Florea), Truţa.
Kolozsvári CFR II: Ad. Rus – Milandru, Kereki (20.
Băigan) I. Rus, Ispas (27. Şter), Coti, Dodoi (54. Hetea),
Essel, Coman, Nouvier (77. Parv), Pertilă.

Müncheni győzelmével lépéselőnyben a Real Madrid
félidő hosszabbításában a
Bayern több lehetőséget is elpuskázott. Jupp Heynckes vezetőedző dolgát nehezítette, hogy
bő fél óra játék után két kényszerű cserét kellett végrehajtania, mivel Robben a 8., Boateng
pedig a 34. percben kidőlt sérülés miatt.

A fordulást követően beszorult a Real Madrid, de Rafinha
hatalmas hibáját a szünetben csereként pályára lépő Asensio
révén kíméletlenül megbosszulta. A vezető góltól magabiztos
lett a spanyolok játéka, Ronaldo ugyan gólt szerzett, de a játékvezető kezezés miatt megfosztotta a találattól. Nem sokkal
később Benzema növelhette volna az előnyt, de Ulreich nagyot védett.
A hajrában újra a müncheniek kerültek fölénybe, de az
eredmény nem változott.

Emberhátrányban egyenlített az Atlético Londonban

Az Atlético Madrid emberhátrányban harcolt ki 1-1-es döntetlent az Arsenal vendégeként
a labdarúgó Európa-liga elődöntőjének első felvonásán, az Olympique Marseille 2-0-ra legyőzte a Salzburgot. Az Atlético már a 10. percben megfogyatkozott: Sime Vrsaljkot a második sárga lapot követően kiállította a játékvezető. Az Arsenal végig óriási
mezőnyfölényben játszott, de gólhelyzetet csak ritkán alakított ki. A 61. percben aztán Alexandre Lacazette találatával vezetést szerzett a házigazda, ám hiába szorult be saját térfelére
a spanyol csapat szinte az egész mérkőzésen, a hajrában Antoine Griezmann révén egyetlen
lehetőségéből egyenlített.
Az Olympique Marseille Florian Thauvin 15. percben szerzett góljával megérdemelten
került előnybe, és az első félidőben végig irányította a játékot az RB Salzburg ellen. A 63.
percben az alig három perce pályán lévő csereember, Clinton Njie duplázta meg a franciák
előnyét. Kétgólos hátrányban az osztrákok hiába vállaltak fel bátrabb támadójátékot, nem
sikerült szépíteniük. A visszavágókat csütörtökön játsszák.

A szünetben csereként pályára lépő Asensio kíméletlenül megbosszulta Rafinha hibáját

A címvédő Real Madrid
2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a
labdarúgó Bajnokok Ligája
elődöntőjének első mérkőzésén, ezzel nagy lépést tett
a sorozatban harmadik fináléja felé. A visszavágót kedden rendezik a spanyol
fővárosban.
Alapvetően a Bayern
München irányította az öszszecsapást és a 28. percben
Kimmich révén meg is szerezte a vezetést. Igaz, a találatban nagy szerepe volt
Navasnak, a Real Madrid
kapusának, aki a nagyjából
80 méteres sprintet kivágó
jobbhátvéd lövése előtt kiindult a beadásra.
A 44. percben egyenlített
a Real Madrid, Marcelo
a lecsorgó labdát kegyetlenül vágta a bal alsó sarokba.
A brazil válogatott védőnek ez a harmadik gólja volt
a BL mostani kiírásában. A

Európa-ligás eredményjelző
Labdarúgó Európa-liga, elődöntő, 1. mérkőzések:
* Arsenal (angol) – Atlético Madrid (spanyol) 1-1 (0-0)
Gólszerzők: Lacazette (61.), illetve Griezmann (82.).
Kiállítva: Vrsaljko (Atlético Madrid, 10.).
* Olympique Marseille (francia) – RB Salzburg (osztrák)
2-0 (1-0)
Gólszerzők: Thauvin (15.), Njie (63.).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés:
Bayern München (német) – Real Madrid (spanyol) 1-2 (11)
München, Allianz Arena, 70.000 néző, v.: Björn Kuipers.
Gólszerzők: Kimmich (28.), illetve Marcelo (44.), Asensio
(57.).
Sárga lap: Ribéry (52.), Thiago Alcántara (90.), illetve Casemiro (78.).
Bayern München: Ulreich – Kimmich, Boateng (34. Süle),
Hummels, Rafinha – Javi Martínez (75. Tolisso) – Robben
(8. Thiago Alcántara), Müller, James Rodríguez, Ribéry –
Lewandowski.
Real Madrid: Navas – Carvajal (67. Benzema), Varane,
Ramos, Marcelo – Modric, Casemiro (83. Kovacic), Kroos
– Lucas Vázquez, Ronaldo, Isco (46. Asensio).

Griezmann kihasználta a madridiak egyetlen gólszerzési lehetőségét
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Debrecenben
győzött a Vasas

Ma még reménykedik a City’us

A Marosvásárhelyi City’us
vagy a Sepsi Futsal? Ez a kérdés a teremlabdarúgó 1. liga
alsóházi rájátszásában, hiszen az a két csapat, amely
nem is olyan régen még egymás ellen játszotta a bajnoki
döntőt, most egymás elleni
párbajban dönti el, hogy melyikük búcsúzik biztosan az
élvonaltól. A győztes sem feltétlenül menekül meg, hiszen
a 2. liga második helyezettjével játszik majd osztályozót.

Bálint Zsombor

Az alsóház első körében a
City’usnak nem volt esélye a Csíkszeredai Imperial Wet ellen, Sepsiszentgyörgy azonban megnyerte az
első mérkőzését Resicabányával,

hogy aztán idegenben kétszer alulmaradjon. Az alapszakaszban a
marosvásárhelyi mérkőzésen a
City’us diadalmaskodott, Sepsiszentgyörgyön a házigazdák győztek, így lényeges lehet, hogy az
esetleges harmadik meccsen a pályaelőny a szentgyörgyieké lesz.
Az első találkozót ma 11.30 órai
kezdettel játsszák a Sportlíceum
Kinizsi Pál utcai termében, és az is

lényeges szempont, hogy milyen
keretet tudnak összeszedni a csapatok a meghatározó fontosságú találkozóra. A City’us számára azért
volna lényeges a bennmaradás,
mert ősztől arra számít, hogy a városi sportklubbal való fúzióval sikerül túllépni az anyagi mizérián,
és nem mindegy, hogy a másodosztályból kell ismét kezdenie, vagy
az élvonalban folytathatja.

Eredményjelző

A teremlabdarúgó 1. liga felsőházi rájátszásának 3. és 4. fordulójában a következő eredmények születtek:
* 1. csoport: Dévai Autobergamo – Temesvári Informatica 0-1, Dévai Autobergamo – Jászvásári Poli lapzárta után.
* 2. csoport: Galaci United – Székelyudvarhelyi FK 4-4, Galaci United – Dunărea
Călăraşi 1-2.
A teremlabdarúgó 1. liga alsóházi rájátszása 1. körének 2. és 3. menetében: Resicabányai Munkás – Sepsi Futsal 5-1 és 7-0.

Tévések
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Tízéves születésnapját ünnepli a romániai közszolgálati televízió marosvásárhelyi stúdiója. Ennek alkalmából ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Sípszó után című műsor meghívottja a tévé két
munkatársa, Fábián Károly vágó és Varga Izabella fodrász és sminkes. Szucher Ervin sportolói múltjukról,
illetve jelenükről faggatja kollégáit.

Azeri Nagydíj:
Hamilton nyerte a kaotikus bakui futamot

A négyszeres világbajnok, címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Azeri Nagydíjat, ezzel a vb-pontversenyben átvette a vezetést a most negyedikként záró, szintén négyszeres vb-győztes Sebastian Vetteltől, a
Ferrari német versenyzőjétől. A 33 éves Hamiltonnak
ez volt az idei első és pályafutása 63. futamgyőzelme.

A számos látványos előzéssel és óriási küzdelemmel,
valamint biztonsági autós fázisokkal tarkított bakui
viadalon Kimi Räikkönen, a Ferrari finn pilótája lett
a második, míg Sergio Pérez, a Force India mexikói
versenyzője a harmadik.
A vb két hét múlva a Spanyol Nagydíjjal folytatódik.

Debrecenben győzött 3-2-re a kiesés elől menekülő Vasas a labdarúgó OTP Bank Liga 28.
fordulójának szombati játéknapján.
Hamar vezetéshez jutott a kiesés
elől menekülő Vasas, amely egy
perc alatt kétszer is bevette a hazaiak kapuját. Ristevski találatát les
miatt még nem adta meg a játékvezető, de a következő támadásból
Egerszegi már érvényes gólt szerzett. A középpályás negyedóra elteltével ismét eredményes volt. A

DVSC nem találta a játék ritmusát,
szinte semmi veszélyt nem jelentett
a vendégek kapujára.
A második félidő elején tovább
növelte előnyét a Vasas, amely az
utolsó negyedórára emberhátrányba
került – Ádám a második sárga lapját is megkapta –, és az addig teljesen kilátástalanul játszó DVSC
„vérszemet kapott”. A csereként beállt Tabakovic három perc alatt két
gólt is szerzett, egyenlíteni azonban
már nem tudott a Loki.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó OTP Bank Liga, 28. forduló: Debreceni VSC – Vasas 2-3 (0-2)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 3214 néző, vezette: Kassai.
Gólszerző: Tabakovic (81., 84.), illetve Egerszegi (9., 24.), Benes (51.).
Sárga lap: Filip (51.), Tőzsér (57.), illetve Ristevski (8.), Ádám (43., 76.), Vida (47.),
Vogyicska (90.)
Kiállítva: Ádám (76.).
DVSC: Nagy S. – Bényei, Kinyik, Szatmári, Barna (57. Tabakovic) – Jovanovic, Filip,
Tőzsér, Soós – Könyves (15. Takács), Mengolo (52. Tisza).
Vasas: Nagy G. – Burmeister, James, Benes – Szivacski (58. Vogyicska), Vida, Egerszegi, Ristevski (80. Vaskó), Hangya – Ádám, Barczi (88. Pavlov).

Eredményjelző

Labdarúgó NB I., 28. forduló: Debreceni VSC – Vasas 2-3, Mezőkövesd – Budapest
Honvéd 1-2, Paks – Videoton 1-0, Újpest – Diósgyőr 1-0, Puskás Akadémia – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 3-1, Ferencváros – Szombathelyi Haladás 2-1.
1. Ferencváros
28
2. Videoton
28
3. Újpest
28
4. Honvéd
28
5. Paks
28
6. Debrecen
28
7. Puskás Akadémia 28
8. Szombathely
28
28
9. Diósgyőr
10. Vasas
28
11. Balmazújváros 28
12. Mezőkövesd
28

17
17
10
11
10
10
9
9
8
8
6
6

Ranglista
8
7
11
7
9
7
9
4
6
6
10
10

3
4
7
10
9
11
10
15
14
14
12
12

60-26
56-26
36-34
43-45
41-43
46-38
35-40
30-43
40-45
35-53
30-41
31-49

Kétgólos előnyről elbukta a feljutást a magyar jégkorong-válogatott

A magyar válogatott nem jutott
fel a budapesti divízió I/A-s jégkorong-világbajnokságon, miután a
szombati zárómérkőzésen kétgólos
előnyét eladva, szétlövés után 3-2re kikapott a brit együttestől. A világelittől
15,8
másodperc
választotta el a házigazdát.
A játéknap előtti 24 lehetséges
variáció kettőre szűkült: amennyiben Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány együttese rendes játékidőben
győz, úgy a kazahokkal együtt kivívja a feljutást, míg brit pontszerzés esetén a harmadik vonalból
érkezett szigetországiak és a korábban a szlovénokkal rendkívül kiélezett meccset vívó olaszok lehetnek
ott jövőre az A csoportban.
Két perc elteltével emberelőnybe
került a magyar együttes, s élt is a
lehetőséggel: Bodó Christopher pofozta közelről a pakkot a brit kapuba. Nem sokkal később Garát
Zsombornak kellett a büntetőpadra
ülnie, de sikerült kivédekeznie a
hátrányt. A csaknem teljesen megtelt lelátóról – a tornán csúcsot jelentő 7870 néző volt a Papp László
Budapest Sportarénában – folyamatosan szólt a britek szurkolása, ám
ez csak nagy ritkán szűrődött át a
lelkes magyarok hangzavarán.
Ebben a periódusban a britek kísérleteztek többet, ám a nagyobb védéseket Ben Bownsnak kellett
bemutatnia. A kiegyenlített harmad
végét megnyomta a magyar együttes, de a szünet előtt nem változott
az eredmény.
A második húsz percben is rendkívül koncentráltan kezdtek a magyarok, felfogásukon érződött a
csapat vb-mottója, az „Itt és most”.
A találkozó felénél a brit kapu el-

Brit játékosok ünnepelnek, miután alapjátékidőben 2-2-re végződött a divízió I/A-s jégkorongvilágbajnokság Magyarország – Nagy-Britannia mérkőzése a Papp László Budapest Sportarénában 2018. április 28-án. Az eredmény a brit csapat számára jelenti a feljutást, a magyar
válogatott nem kerül a 16 csapatos világelitbe. Szétlövés után 3-2-re nyert Nagy-Britannia.
MTI Fotó: Kovács Tamás

mozdulása miatt kellett rövid szünetet tartani, majd magyar fór kavarta fel a kevés helyzet okozta
„állóvizet”, a drukkerek tovább biztatták a válogatottat. A két percben
nem tudott betalálni Jarmo Tolvanen együttese, de uralta a játékot, s
többször is csak kevés hiányzott a
nagy helyzet kialakításához előnyben és azonos létszámnál is. Technikai kisbüntetés nyomán újabb
magyar fór következett, s bár a nézőtérről szólt a „Harcoljatok!”, ezúttal sem érkezett a gól, míg a
túloldalon Vaynak kellett nagyot
védenie. A harmad végén lelassult a
játék, a szünet előtti három percben
emberelőnybe kerültek a britek a
játék késleltetése miatt, de a hátrányt különösebb izgalom nélkül kivédekezte a házigazda.
Így egygólos magyar előnnyel

fordultak a felek a záró felvonásra,
ám alig két perccel később már 2-0
állt az óriáskivetítőn: Hári János
kényszerítőzött Erdéllyel, aki közelről nem hibázott. A játékvezetők
hosszasan visszanézték az esetet,
mert a pakk Erdély jobb válláról került a kapuba, ám végül megadták a
találatot. A gól nem fogta meg a bri-
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teket, sőt, magukra találva szinte letáboroztak a magyar kapu előtt, ezt
időnként veszélyes magyar kontrák
szakították meg.
Az utolsó tíz perchez közeledve
a nagy védéseket bemutató Vay
Ádámot éltette a publikum, ám Robert Dowd lövésénél kiszolgáltatott
helyzetben már ő sem tudott menteni, így szépítettek a britek. Stipsicz Bence kiállítása alatt öt a négy
ellen támadhattak a szigetországiak,
ám sikerült ezt kivédekezni.
A vb utolsó öt percét újabb Vayvédés vezette fel, a szurkolók pedig
az egész csarnokban felállva biztatták az együttest. A hajrában mindkét csapatnál sok volt a technikai
hiba, a tét rányomta bélyegét a játékra. Három és fél percen belül
Varga Arnoldot küldték ki akadályozásért, kisvártatva pedig Hári végezhetett el büntetőt, ám a kapus
védett. Ez „meccskorong” volt.
Zengett a „Harcoljatok!”, a magyarok pedig mindent beleadva kivédekezték a hátrányt.
Az utolsó percben kapus nélkül
támadtak a britek, s 15,8 másodperccel a vége előtt egyenlítettek
Robert Farmer góljával. Bár a hátralevő időben volt helyzete a

Eredményjelző

Jégkorong I/A-világbajnokság, eredmények:
* 1. forduló: Nagy-Britannia – Szlovénia 3-1, MAGYARORSZÁG – Kazahsztán 0-3,
Lengyelország – Olaszország 1-3
* 2. forduló: Szlovénia – Lengyelország 2-4, Olaszország – MAGYARORSZÁG 2-3,
Kazahsztán – Nagy-Britannia 6-1
* 3. forduló: Olaszország – Kazahsztán 3-0, Nagy-Britannia – Lengyelország 5-3,
Szlovénia – MAGYARORSZÁG 4-1
* 4. forduló: Lengyelország – MAGYARORSZÁG 2-3, Kazahsztán – Szlovénia 3-5,
Olaszország – Nagy-Britannia 3-4
* 5. forduló: Kazahsztán – Lengyelország 6-1, Szlovénia – Olaszország 3-4, MAGYARORSZÁG – Nagy-Britannia 2-3 – szétlövéssel

59
58
41
40
39
37
36
31
30
30
28
28

házigazdának, nem tudta értékesíteni. A vb első három a három elleni
hosszabbítása következett, ez pedig
a britek és olaszok feljutását jelentette. A magyarok hajszál híján
hazai pályán vívták ki, hogy 2009
és 2016 után újra az A csoportban
szerepeljenek. A ráadásban a magyarok sorra dolgozták ki a helyzeteket, de nem éltek velük. A
szétlövésben Erdély, Sarauer Andrew, Sebők Balázs, valamint Hári is
hibázott, Bodó értékesítette lehetőségét, míg túloldalt Farmer, Ben
O’Connor jól célzott, Liam Kirk és
Dowd próbálkozását hárította Vay,
így a britek nyerték a párharcot.
Az első két helyen zárt brit és
olasz válogatott feljutott a 16 csapatos elitbe, amelynek küzdelmeit Pozsonyban és Kassán rendezik, az
utolsó lengyel csapat pedig 2019ben a divízió I/B-ben szerepel majd.
A britek azt a bravúrt vitték
végbe, hogy két év alatt két osztályt
ugrottak, és most 24 év után szerepelhetnek ismét a legjobbak között.
A szombaton zárult kaunasi divízió I/B vb-ről a házigazda litvánok
jutottak a divízió I/A-ba.

A világbajnokság
végeredménye

1. (és feljutott) Nagy-Britannia 11 pont
2. (és feljutott) Olaszország 9
3. Kazahsztán 9
4. MAGYARORSZÁG 7
5. Szlovénia 6
6. (és kiesett) Lengyelország 3
Pontazonosságnál egymás elleni eredmény rangsorolt.
FELJUTOTT: Nagy-Britannia, Olaszország
KIESETT: Lengyelország.
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____________________________________________KÖZÉLET – HIRDETÉS___________________________________________ 2018. április 30., hétfő

Hosszabbított programmal
látogatható a Kultúrpalota

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

ADÁSVÉTEL

Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!

Zarándoklat
május 19-én Csíksomlyóra

ELADÓ ház Nyárádgálfalván. Tel. 0745391-779. (8235)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-

831. (7798)

Az év első három hónapjában 30 százalékkal több turista látogatott el a Kultúrpalotába, mint az előző év hasonló időszakában. Januártól március végéig 3376, míg 2017-ben az
év első három hónapjában 2296 látogatót jegyeztek.

A turistaszezon kezdetével hosszabbított programmal, május 2-ától
augusztus 30-áig keddtől péntekig 9-18, hétvégén 9-16 óra között tart
nyitva a Kultúrpalota. Hétfőn és hivatalos munkaszüneti napokon zárva.
Utolsó látogató zárás előtt 30 perccel.
A belépőjegyek ára változatlan, a teljes árú jegy 12 lej, nyugdíjasoknak 6, diákoknak, egyetemistáknak kedvezményes áron 3 lej. A jegypénztár telefonszáma: 0365/451-034.
A turistacsoportok a groups@kulturpalota.ro vagy a 0040-723-574273-es telefonszámon jelentkezhetnek be, ahol ingyenesen magyar,
román és angol nyelvű idegenvezetést igényelhetnek.
A belépőjeggyel látogatható: a hangversenyterem, az előcsarnok, a
lépcsőház, a Tükörterem, a Bernády terem, a Dandea terem, a szeceszsziós terem, a modern román művészeti galéria, a klasszikus magyar
művészeti galéria (május 18-tól), a Ion Vlasiu galéria, a David galéria,
a Dósa Géza galéria és a második emeleten Bartis Attila A szigeteken
című fotókiállítása.
Szintén a Kultúrpalota jegyirodájában lehet jegyet vásárolni az adminisztrációs palota tornyának (Maros Megyei Tanács) látogatására. A
teljes árú jegy 8 lej, nyugdíjasoknak kedvezményes, 2,50, diákoknak és
egyetemistáknak 2 lej.
További részletek a www.kulturpalota.ro honlapon.
Soós Zoltán igazgató
Fülöp Anna Tímea osztályvezető

Miért (nem) vonzó a Nyárádmente?

A Só útja nap alkalmából a
szervezők szakmai beszélgetésre is várták a résztvevőket, amelyen a környezetbarát turizmus hangsúlyosabb nyárádmenti lehetőségeit taglalták.

A szervező Fókusz Öko Központ elnöke, dr. Hajdu Zoltán felvezetőjében kiemelte: az érdekelt
felek együttműködésével a térség
egészére kiható eredményeket
lehet elérni. A beszélgetésre beülők, többnyire marosvásárhelyiek
közül Varga Ibolya, az Erdélyi
Kárpát Egyesület tagja bevallotta,
hogy nagyon szereti a Nyárádmentét, sokat barangolnak ezen a vidéken, ahol a víz és a szellemi
értékek hangsúlyos szerepet kaphatnak a turizmus fellendítésében.
Erdély egésze egy szellemi erő,
amelynek értékeit fel kell mutatni.
Meg kell tanulni, amit mások már
tudnak, és azt kell nyújtani a turistáknak, amiért eljönnének ide.
Ehhez viszont nagyobb reklámot
kell csinálni, mert van is minek:
páldául az alig 80 kilométer hosszú
vidéken akár 600 kilométert is letekerhetnek a kerépárral érkezők a
látnivalók, érdekességek megtekintése közben. S hátha közben még
azt is megtudják: mi az és milyen
volt egykor a „Nyárád-fröccs”.

A marosvásárhelyi Milvus madártani és természetvédelmi egyesület munkatársa, Kelemen Katalin
elmondta: egyik tavaly zárult projektjükben felmérték többek között
ennek a vidéknek az értékeit is, és
kiderült: a víznek, a vidék turisztikai vonzerejének és a kisparcellás
gazdálkodásnak lehet a leghangsúlyosabb szerepe a vidék megtartásában. A vidék gazdálkodóit arra
tudják biztatni, hogy próbáljanak
turisztikai részprogramokat is öszszeállítani.
Arra is rámutattak, hogy ezen a
vidéken mindig kevés az eltöltött
vendégnapok száma, még mindig
hiány itt az idegennyelv-ismeret,
magyarországi turistákból viszont
nem tud „megélni” a környék,
ezért nyitni kell a román turisták
felé is, akik nagy látogatói potenciált jelenthetnek. Hajdu Zoltán
példaként vetette fel: a Só útja
Maros megye egyetlen zöld útja,
de évente legtöbbet a holland turisták használják. Vajon miért nem a
magyar és román vendégek? – tevődött fel a kérdés, míg a vármezői
Lokodi Imréék úgy gondolják:
mindenhol van érték, látnivaló, különlegesség, de a siker érdekében
szükség van a turisztikában érdekelt felek összefogására. (gligor)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.

(8110)

MINDENFÉLE

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára
– Bolyai utca 36. szám – zarándoklatot szervez tagjainak a csíksomlyói
búcsúra.
Indulás május 19-én reggel 6 órakor a székhely elől. Iratkozni, a
helyek függvényében, a székhelyen május 11-éig lehet.
Bővebb tájékoztatásért hívja a 0265/262-651-es vagy a 0365/430813-as telefonszámot.
A vezetőség
Fájó szívvel, lelkünkben mély

KERÍTÉS-, SZOBAFESTÉST vállalok.
Tel. 0754-321-542. (8176)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8120)

VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjaví-

fájdalommal

emlékezünk

április 30-án NAGY ILONÁRA
(Ica)

halálának

tetét

szívünkben

fordulóján.

6.

Emlékét,

Nyugodjon

Szerettei. (8229-I)

év-

szere-

őrizzük.

békében!

tást, teraszkészítést fából, csatorna-

készítést. Tel. 0747-871-270. (8116-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(7664)

BÁRMILYEN

munkát

cserépforgatás,

vállalunk:

csatornatakarítás,

-javítás. Tel. 0721-156-971. (8266)

és

emlékezünk

évfordulóján. Emlékét őrzik

unokái: Márti és családja,
Enikő és családja, dédunokái:
Orsi,

Ervin

Lelked,

el

az

élők

sorából. A Jóisten nyugtassa

békében! Emlékét őrzi egy
férje,

unokái

és

összes rokonság. (8145)

Feri,
az

nem

Fájó

tovább

soha

szívvel

felejtünk,

szeretünk,

szí-

rád

el

szerettünk,

s

már

nyughelyük

a

szí-

sírban nyugszanak,
vünkben marad.

Bárhogy múlnak évek, a lélek

nem feled,

mert összeköt minket az örök
szeretet.

Szomorú szívvel emlékezünk

Múlnak az évek, te nem vagy
feledünk.

békére

(v.-I)

a

szívünkben,

remélem,

vigyázol ránk.

igazi

de

Kincső,

talált, s te már a mennyből

éve

velünk,

és

valamint férje, fia és menye.

legdrágább

RA (Nina), aki április 30-án egy

gyermekei,

BÁLINT

MARGITRA halálának hatodik

Akiket

át

szeretett

nagymamánkra,

mamára, NAGY KAROLINÁ-

életen

1-jén

emlékezünk

örökkön-örökké emlékezünk.

feleségre, édesanyára, nagytávozott

szívvel

vünkben

szeretettel

a

május

Soha

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel

Fájó

élsz

nem

emlékezünk

drága

KŐVÁRI
András

jó

édesanyára,

ANNÁRA

halálának

szül.

4.

évfordulóján. Emlékét őrzik
leányai: Enikő és Tünde, veje
és unokái. (8256)

május 1-jén a szeretett férjre,
drága édesapára, nagytatára

és apósra, SZÁSZ LAJOSRA
halálának
Emléke

nyugalma

3.

évfordulóján.

legyen

csendes!

áldott,
Drága

emlékét őrzi felesége, három

gyermeke, nyolc unokája és

Hajdu Zoltán szerint fontos lenne a helyi értékek újrafelfedezése Fotó: Gligor Róbert László

azok családja. (8222-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
SZAKÁTS BÉLÁRA halálának
4.

évfordulóján.

Emlékét

örökre megőrizzük. Nyugalma
legyen

(6260-I)

csendes!

Szerettei.

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szível tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa,
FÜLÖP MÁTYÁS
életének 82. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
április 30-án 13 órakor lesz a
római katolikus temetőben.
A gyászoló család. (8277-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér és jó barát,
id. PALKÓ SÁNDOR
életének 73. évében elhunyt. Temetése május 2-án, szerdán 14
órától lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emlékét
szeretettel őrizzük szívünkben.
Gyászoló szerettei. (8276-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, a
kisgörgényi születésű
BENCZE ERZSÉBET
szül. Papp
életének 81. évében átadta lelkét
Teremtőjének. Temetése május
2-án, szerdán 13 órakor lesz a
római katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (8280-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédnagymama, testvér,
VÁRADI IRÉN
szül. György
2018. április 29-én örökre megpihent. Drága halottunk földi maradványait május 2-án 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a református sírkertben.
A gyászoló család. (8281-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak,
akik
szeretett
hozzátartozónk,
a
csekelaki
születésű BENCZE ERZSÉBET
temetésén részt vettek, sírjára
virágot
helyeztek
és
fájdalmunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (8279)
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személyzetválogatást szervez
TAXISOFŐRÖK alkalmazására

Követelmények:
– érvényes taxistanúsítvány
– ápolt külső
– udvariasság, profizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközeg
– motiváló bérezés

A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve a tanúsítvány másolatával, valamint a végzettséget
igazoló iratok, esetleg ajánlások a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0740-535-639-es telefonszámon.
Csak a kiválasztott személyeket hívjuk meghallgatásra.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A vezetőség

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128313. (19953-I)

FELVESZÜNK SZORGALMAS HÖLGYEKET Jedden a LUMEA BASMELOR céghez. Jelentkezni
a Lungă u. 30/J szám alatt. Tel. 0745-520-408. (20063-I)
ONLINE SHOPBA, a jeddi üzletünkbe felveszünk SZORGALMAS FIATAL SZEMÉLYEKET. Tel.
0744-208-846. (20063-I)

Pályázat oktatási intézményeknek

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2018 második
félévére érvényes pályázatot hirdet oktatási intézmények
tevékenységének támogatására.
A támogatási program átfogó célkitűzése az oktatási intézmények között tartós partnerkapcsolat kialakítása és fejlesztése, valamint a marosvásárhelyi oktatási intézmények nevelési és
iskolán kívüli tevékenységének népszerűsítése.
A támogatási útmutató és a formanyomtatványok elérhetők a
www.tirgumures.ro honlapon, további információk: Sztancs Erzsébet,
tel. 0365-882-066.
A 2018 második félévére (július–december) vonatkozó pályázatok
benyújtásának határideje 2018. május 30.
Alina Hetrea-Stan
igazgató

Dr. Dorin Florea
polgármester

Marina Ciugudean
szolgálatvezető

Pályázat sporttevékenységekre

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2018 második
félévére (július–december) érvényes pályázatot hirdet sporttevékenységek támogatására.
A támogatási program átfogó célkitűzése a marosvásárhelyi teljesítménysport, iskolai sport, valamint tömegsport
fejlesztése, illetve az egészségmegtartási, betegségmegelőző vagy terápiás célú mozgás, fizikai gyakorlatok népszerűsítése a marosvásárhelyi sportstruktúrák finanszírozása által.
A pályázati szabályzat és a formanyomtatványok elérhetők a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján (www.tirgumures.ro), további információk: Sztancs Erzsébet, tel. 0365-882-066.
A 2018 második félévére (július–december) vonatkozó sporttevékenységi pályázatok benyújtásának határideje 2018. május 30.
Alina Hetrea-Stan
igazgató

Dr. Dorin Florea
polgármester

Marina Ciugudean
szolgálatvezető

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)

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

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Amit kínálunk:
biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888as telefonszámon. (sz.-I)

BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALT NYÁRÁDTŐI CÉG alkalmaz gépi csiszolásra ASZTALOST
(şlefuit mecanic în alb). Ajánlunk: vonzó bérezést, étkezési jegyeket, a szállítás költségeinek részleges
elszámolását. Az önéletrajzokat az office@robex.ro e-mail-címre várjuk. Felvilágosítás a 0724-989-092es telefonszámon 8-15 óra között. (sz.)
A RETA COM KFT. – Maros megye legjelentősebb acéltermékeket forgalmazó cége – alkalmaz: ELŐKÖNYVELŐT – elvárások: 2 év könyvelői tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret; SEGÉDRAKTÁROST – elvárás: tapasztalat az acéltermékek vagy építőanyagok forgalmazásában. Amit nyújtunk: vonzó
bérezés, étkezési jegyek. Az önéletrajzokat várjuk a következő elérhetőségekre: e-mail-cím:
office@retacom.ro Tel. 0746-253-481. (20074)

KFT. alkalmaz KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Tel. 0734-123-877. (20069-I)

A COUNTRY PUB VENDÉGLŐ – Marosvásárhely, Lavandei u. 2. szám – alkalmaz KONYHAI SEGÉDET. Tel. 0755-387-474. (8154)
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A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

fémesztergályos

Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny, de nem feltétel:
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezelését megtanítjuk.

Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán (Gh. Doja 145/a) vagy a cserefalvi Surtec vevőszolgálatán (Cserefalva,115 szám), illetve e-mailben:
productie@surubtrade.ro. További információ a 0742-074-194
telefonszámon.

2018 – SPANYOLORSZÁG

Repülővel Kolozsvárról, minden illetékkel

Üdülés: Spanyolország – Costa Blanca, május 30-tól
565 euró/fő/7 éj, reggeli-ebéd-vacsora, hotel 4*, transzferek

Üdülés: Spanyolország – Costa Brava, május 25-től
525 euró/fő/7 éjszaka, reggeli-ebéd-vacsora, hotel 4*, transzferek,
1 napos kirándulás Barcelonába

Közlemény

Európa legjelentősebb műtrágyatermelői Kolozsváron és Marosvásárhelyen találkoztak a munkaegészségügynek és munkabiztonságnak szentelt
éves esemény (SSM) keretében.

2018. április 25–27. között, az Azomureş meghívására,
a Műtrágyagyártók Európai Egyesülete – Fertilizers Europe
szervezésében a munkaegészségügy és -biztonság szakemberei találkoztak az évente megtartott esemény keretében.
A háromnapos rendezvény során a résztvevők szemináriu-

mokon és műszaki vitákon osztották meg a munkabiztonsággal kapcsolatos tapasztalataikat.
Az Azomureş részvétele a Fertilizers Europe évi megszervezésében egybeesett a Kiválóság a munkaegészségügy, a munkabiztonság és környezetvédelem terén
elnevezésű program elindításával. Ez a program a műtrágyagyártáshoz szükséges felszerelések felújításába és korszerűsítésébe befektetett, 2012–2016 között futó, több mint
240 millió eurós beruházási terv folyománya.
„2012 nyarától, röviddel azután, hogy az Azomureş kombinátot átvette az Ameropa svájci csoport, operatív erőinket
arra koncentráltuk, hogy biztonságos légkört biztosítsunk
alkalmazottaink számára, így mára elértük az európai mércét. A többi ipari platform szakemberei tapasztalatainak a
bemutatása az Azomureş számára hasznos, és erősíti fő célunkat: balesetek nélkül. Ambiciózus célt tűztünk ki, és
meggyőződésem, hogy az alkalmazottainkkal közösen meg
is tudjuk valósítani” – nyilatkozta Mihai Aniţei, az Azomureş vezérigazgatója.
„Értékeljük az Azomureş és a Fertilizers Europe Egyesület meghívását, hogy az európai szakértőkkel közösen beszéljünk erről a fontos témáról, az alkalmazottak és az ilyen
ipari zónák biztonságáról. Mindig jó együttműködésre van
szükség a sürgősségi köz- és magánszolgálatokkal. A közös
gyakorlatokkal felmérjük az esetleges kockázatokat, és
gyorsabban közbeléphetünk a felmerülő reális sürgősségi
esetekben” – nyilatkozta a nyitóünnepségen részt vevő
dr. Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár.
„A biztonság kulcsfontosságú célja az általunk képviselt
iparágnak. Biztosak kell legyünk abban, hogy az összes alkalmazottunk biztonságban megy haza. Csupán információcsere által és a Fertilizers Europe tagjai által elindított,
munkabiztonsággal kapcsolatos programokból tanulva tudunk fejlődni. Örülünk, hogy ma Kolozsváron és Marosvásárhelyen lehetünk, és láthatjuk az Azomureş utóbbi
években elért megvalósításait” – nyilatkozta Jacob Hansen,
a Fertilizers Europe vezérigazgatója.
A Fertilizers Europe Egyesület 21. munkabiztonsági találkozója jó alkalom volt arra is, hogy európai szinten megismerjük és javítsuk a műtrágyagyártó ipar legfontosabb
aspektusait.
Az Azomureş sajtóirodája

