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„Székelyföld autonómiájáról
nem mondunk le!”

Megemlékezés és menetelés a székely szabadság napján

Nem lesznek
számlafizetési
gondok

Megszavazta a marosvásárhelyi tanács pénteki rendkívüli ülésén annak
a 4 millió lejnek a felhasználását,
amelyből ideiglenesen különféle – többek közt a köztisztasági – számlákat
is kifizetik.

____________2.
Vízelzárással
fenyegetőzik
az Aquaserv

Az Aquaserv intézkedése több ezer fogyasztót érintene, köztük azokat a
szentgyörgyieket, akik naprakészen
kifizették számláikat, illetve Nagyernye
lakosait.

____________4.
Dübörgő
monstrumok
a házak között

Évtizedek óta szélmalomharcot folytatnak a biztonságukért és nyugalmukért
az Alsó-Nyárád mentén. A nagyteherforgalom elterelését több évtizede
kérik és várják – mindhiába.

– Azért vagyunk itt, hogy ismételten hitet tegyünk a székely
szabadságeszmény mellett. Azért vagyunk itt, hogy ország
és világ előtt megerősítsük: Székelyföld autonómiájáról nem
mondunk le! Azért vagyunk itt, hogy megerősítsük a magunk
közösségét, hogy új lendületet adjunk a csüggedőknek, hitet
a kétkedőknek, és tanúságot tegyünk arról, hogy a székelyek

Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

élni akarnak, és szülőföldjükön, a székely hazában tervezik
a jövőt – jelentette ki Izsák Balázs tegnap a Székely vértanúk emlékművénél tartott megemlékezésen.

A Székely vértanúk emlékművénél egybegyűltek az 1854. március 10én, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc iránti hűségükért vértanúhalált szenvedett bágyi Török Jánosra, martonosi Gálffy Mihályra és
(Folytatás a 6. oldalon)

Benedek István

____________6.
Sárkányölő
újságírók

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) csapata nyerte a
marosszentgyörgyi Sárkányok által
szervezett Greenfeld-kupa öregfiú-focitornát a múlt hét végén.

____________9.

Kapzsivihar

Úgy tartja a mondás, hogy aki szelet vet, az vihart arat. A kormány is így járt a múlt év utolsó napjaiban több gazdasági ágazatra
új adókat kivető 114-es rendeletével, amely egyre inkább tűnik egy
olyan politikai fegyvernek, amely két év kampányaiban is használható. Csakhogy ennek a bevetése olyan járulékos gazdasági károkat
okozhat, amelyeknek a következményeit évekig is nyöghetik az adófizetők.
A közbeszédben kapzsisági adóként elhíresült rendeletnek az eddigi legkomolyabb konkrét következménye, hogy az Európai Bizottság a gázárak három évre szóló behatárolása miatt csütörtökön
kötelezettségszegési eljárást indított Romániával szemben. Más
szakértői vélemények szerint a rendelet távközlési cégeket megsarcoló kitételei is állnak annyira hadilábon az uniós joggal, hogy indulhat még hasonló uniós eljárás az országgal szemben. A
bankokra kivetett új adóterhek kapcsán pedig a napokban derült
ki, hogy a pénzügyminisztérium levelezésben áll az egyik nemzetközi hitelminősítő céggel, amelyet felkértek, hogy addig ne minősítse le a bóvli kategóriájába az országot, amíg a 114-es rendelet
bankokra vonatkozó részének nem fejezik be a módosítását. Hogy
dolgoznak valamilyen módosításán ennek az új adócsomagnak, azt
szombaton a szocdem pártelnök is megerősítette egy nyilatkozatban.
Az uniós kötelezettségszegési eljárás egy hosszas folyamat –
különösen az lesz most, hogy az idén a brüsszeli játéktér is
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 43 perckor,
lenyugszik
18 óra 21 perckor.
Az év 70. napja,
hátravan 295 nap.

IDŐJÁRÁS

Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 110C
min. 80C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

16, 27, 22, 6, 43 + 4

29, 14, 31, 12, 16, 34
4, 20, 1, 10, 5, 42

Megyei hírek

NOROC PLUS: 0 9 5 3 2 5

SUPER NOROC: 0 7 8 1 9 6
NOROC: 4 1 5 9 9 8 8

Biblianap Csíksomlyón

A Katolikus Magyar Bibliatársulat március 16-án, szombaton 9–17 óra között Pénzkezelés a Szentírás tanítása szerint címmel biblianapot szervez Csíksomlyón, a Jakab
Antal Tanulmányi Házban. Előadó dr. Oláh Zoltán teológiatanár. Bejelentkezni március 12-ig lehet a következő
elérhetőségeken: orsijudit@yahoo.com, telefonszám:
0740-915-948.

Kirándul a Nagyinet

Rendkívüli marosvásárhelyi tanácsülés

Nem lesznek számlafizetési gondok

Megszavazta a marosvásárhelyi tanács pénteki
rendkívüli ülésén annak a 4 millió lejnek a felhasználását, amelyből ideiglenesen különféle –
többek közt a köztisztasági – számlákat is kifizetik. Sergiu Papuc alpolgármester az ülés végén kijelentette: többé nem lesz „szemétkrízis” a
városban.

Antalfi Imola
A 23 közgyűlési képviselő közül csupán 15-en voltak
jelen a pénteki rendkívüli ülésen, a napirenden két téma
szerepelt: jelöljék ki a testület képviselőjét a Puky magánóvoda igazgatótanácsába, illetve szavazzanak arról,
hogy a város költségvetésében az elmúlt években megmaradt többletösszegből 4 millió lejt felhasználhassanak a sürgős számlák kifizetésére.
A képviselő-testület mindkét napirendi pontban szereplő
határozattervezetet megszavazta. A Puky óvoda igazgatótanácsában ezentúl Vajda György fogja képviselni a városi
önkormányzatot, a szóban forgó összeg felhasználásával
kapcsolatban sem akadékoskodott senki, a képviselők többsége jóváhagyta. Pápai László Zsolt kérdésére a polgármesteri hivatal gazdasági igazgatója közölte: jelenleg a hivatal
számláin megközelítőleg 3,5 millió lej van, a kifizetetlen
számlák összege viszont eléri a 15 millió lejt.
Az ülés végén Moldovan Călin azzal a kéréssel fordult
Sergiu Papuc alpolgármesterhez, hogy tárgyaljon az Aqua-

serv képviselőivel arról, hogy az adósságok behajtása miatt
ne vonják meg az ivóvíz-szolgáltatást azoktól, akik naprakészen vannak vízszámláik kifizetésével. A tanácsos felhívta a testület figyelmét, hogy a vízszolgáltató vállalat
nagyszámú tulajdonosi társulást értesített arról, hogy március 12-e után felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást az elmúlt
évek során felhalmozott jelentős adósságok miatt. Csakhogy az intézkedés azokat a tömbházlakókat is érinti, akik
nem tartoznak a szolgáltatónak, és ez nem korrekt –
mondta.
Pápai László szerint a polgármesteri hivatal – az Aquaserv többségi részvényeseként – elérhetné, hogy a szolgáltatásszerződéseken módosítsanak olyan értelemben, hogy
a jól fizető lakók esetében a szolgáltatást ne szüneteltethessék. Bălas Radu a Pandúrok utca 48. szám alatti lakók problémáját vetette fel, ebben a tömbházban egy éve nem
működik a lift. Kérte a Locativ vállalat illetékeseit, keressenek megoldást erre a gondra, ugyanakkor nyújtsanak segítséget az iratcsomó összeállításában azoknak a lakóknak,
akik meg szeretnék vásárolni az ANL-s lakásukat. Végül
Papuc Sergiu alpolgármester ígéretet tett arra, hogy tárgyalni fog a vízszolgáltatóval, illetve közölte, a megszavazott 4 millió lej egy részét a köztisztasági számlák
kifizetésére fordítják, és Marosvásárhelyen többé nem lesz
„szemétkrízis”, mint ahogy a közelmúltban történt, amikor
több napon át nem hordták el a háztartási hulladékot a lakosságtól.

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által működtetett Nagyinet program résztvevői számára április 5–
7. között újabb háromnapos külföldi kirándulást
szerveznek. Az úti cél ezúttal is Gyula. A programban a
gyulai Almássy-kastély Látogatóközpont, a toronykilátó, a
vár megtekintése, a kastélyfürdő, a Százéves Cukrászda
és a Világóra meglátogatása szerepel. Jelentkezni, érdeklődni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi
könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon.

Megkezdődött a beiskolázás

Március 22-éig tart az ősszel előkészítő osztályt kezdő
gyermekek iskolába íratása. A szülők a választott tanintézet titkárságán, valamint online is kitölthetik a beiratkozási
formanyomtatványokat. A felvételt nyert gyermekek névsorát, illetve a betöltetlenül maradt helyek számát március
29-én teszik közzé az iskolákban és a tanintézetek internetes oldalán. Azok a szülők, akiknek gyermekei kimaradtak az iratkozás első fordulójában, április 2–8. között
tölthetik ki újra a formanyomtatványokat. A kisdiákok végső
névsorát április 11-én hozzák nyilvánosságra a tanintézetekben. Április 12–19. között az első két beiratkozási szakaszból kimaradt gyermekek helyzetére keresnek
megoldást – áll a megyei tanfelügyelőség honlapján.

Próba-kisérettségi

Ezen a héten próbavizsgát tesznek a kisérettségire készülő nyolcadikos diákok. A tudásmérésen idén a hetedikesek is részt vesznek. Ma román nyelv és irodalomból,
holnap, 12-én matematikából, 13-án anyanyelvből próbavizsgáznak a diákok, a tájékoztató jellegű eredményeket
március 22-én hozzák a tudomásukra.

Az 1848-as forradalom öröksége

A Női Akadémia és a Maros Megyei múzeum március 13án, szerdán 17.30 órakor Az 1848-as forradalom öröksége
című előadásra várja az érdeklődőket a Kultúrpalota kistermébe. Soós Zoltán történész az 1848-as forradalom
művészettörténeti hagyatékáról értekezik, Kilyén Ilka és
Ritziu Ilka Krisztina színművésznők szavalattal és énekkel
színesítik az előadást. A belépés ingyenes, a szervezők
adományt köszönettel elfogadnak.

Szászrégenben is ünnepelnek

Szászrégenben a helyi RMDSZ március 15-én délután 4
órára várja az érdeklődőket a római katolikus templomkertbe, a Petőfi-szoborhoz, ahol az alkalomhoz illő műsor
és koszorúzás zajlik. Ezt követően du. 6 órától az Eugen
Nicoară művelődési házban a Humana Regun Egyesület
szervezésében Az örökség című előadásra kerül sor. Az
ünnep jelentőségéről Nagy F. Attila tanár beszél, ezt művészi műsor követi. Az előadás karitatív jellegű, a jelenlévők
támogatásukkal
a
szórványbeli
gyerekek
taníttatásához járulhatnak hozzá.

Előzetesben a lövöldöző

Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték azt a 46
éves craiovai férfit, akit március 7-én 24 órára őrizetbe vettek azt követően, hogy előző este egy 52 éves marosvásárhelyi férfit a Decebal utcában egy halált nem okozó
fegyverrel megfenyegetett, és háromszor a levegőbe lőtt.
Az ügyészség engedély nélküli fegyvertartás, törvénytelen
fegyverhasználat és fenyegetés bűntette miatt vizsgálja az
ügyet.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

RENDEZVÉNYEK

Ady-est az alsóvárosi templomban

Bátrak voltak, akik mertek címmel Ady Endre verseiből
összeállított műsort mutatnak be március 15-én, pénteken 18 órakor a marosvásárhelyi alsóvárosi református
templomban a gyülekezet fiataljai. A műsorral a száz
éve elhunyt költőóriás emléke előtt tisztelegnek a szervezők és a fellépők.

Kokárdát készítenek az ügyes
kezű nők

A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes kezű nők
csoport hétfő délutánonként a marosvásárhelyi vár Tímárok bástyájában a földszinten heti rendszerességgel
megszervezett tevékenységére azokat a 16 évnél idősebb lányokat, asszonyokat, akik különböző kézműves
tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani. Ma
17.30 és 19.30 óra között azokat várják, akik szalagból
vagy nemezelve kokárdát szeretnének készíteni. A kezdők elsajátíthatják a nemezelés alapjait is. A kézművesfoglalkozást Tóth Csilla vezeti. A szervezők biztosítják a
tevékenységhez szükséges anyagot; a résztvevőktől 5
lej adományt köszönettel elfogadnak, az összegyűlt
adományokat a tevékenységeken használt alapanyagra
és a játéktárra szánják.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

Rendhagyó slam poetry est
a G Caféban

Március 18-án rendhagyó slam poetry estet tart a marosvásárhelyi G Caféban a Slam Poetry Marosvásárhely
csapata. Mészáros Péter, Bárány Bence, Pion István
magyarországi slammerek előadását tekinthetik meg az
érdeklődők, bárkinek lehetősége lesz mikrofon elé állni.
Jelentkezni a Slam Poetry Marosvásárhely Facebookvagy Instagram-oldalán lehet. Az esemény támogatói:
Novák Csaba Zoltán, Euro – Media Advertising, a MIET
(Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács) és a Magyar
Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT). További információk az esemény Facebook-oldalán.

Tavaszi operettgálaest
Szászrégenben

Március 30-án, szombaton este 7 órai kezdettel operettgálaestnek ad otthont a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház. Fellépnek a Budapesti Operettszínház
előadói: Oszvald Marika, Újhegyi Andrea és Peller Károly. Jegyeket elővételben a művelődési ház jegypénztáránál lehet váltani munkanapokon 9–17 óra között.
Helyfoglalás a 0741-024-882-es, 0757-109-450-es telefonszámon. Egy belépő ára 35 lej.
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Szélriadó a hegyvidéki
térségekben

Sárga riadót adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az erős szél miatt 27 megye
hegyvidéki térségére. A figyelmeztetés szerint, mely
hétfő délutánig érvényes, a hegyekben 80-90 km/óránál nagyobb sebességű szél várható, a Keleti- és a
Déli-Kárpátokban akár 100-120 km/órás széllökésekre is számítani lehet. 1800 méter fölötti magasságban hétfőre virradóra havazást, hóvihart jeleztek.
A sárga riadó Szatmár, Máramaros, BeszterceNaszód, Suceava, Maros, Hargita, Neamţ, Bákó,
Vrancea, Kovászna, Buzău, Prahova, Dâmboviţa,
Brassó, Argeş, Szeben, Vâlcea, Gorj, Hunyad, Mehedinţi, Krassó-Szörény, Temes, Arad, Bihar, Fehér,
Kolozs és Szilágy megyét érinti. (Agerpres)

Mégis közös listán indulhat
az USR-PLUS 2020 Szövetség

Mégis indulhat az európai parlamenti választáson az
USR-PLUS 2020 Szövetség, miután a legfelsőbb bíróság elfogadta a Központi Választási Iroda (BEC)
egy nappal korábbi határozata ellen benyújtott óvást.
A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Dan Barna pénteken közölte, hogy óvást nyújtottak be a határozat ellen a legfelsőbb bíróságra,
egész sor iratot csatolva, hogy minden kétséget elhárítsanak a két párt legális képviseletét illetően. A
bíróság elfogadta az óvást, és semmissé nyilvánította
a BEC határozatát. (Agerpres)

Ponta emigrál, ha Dragnea
megnyeri az elnökválasztást
(Folytatás az 1. oldalról)
nagyváradi Horváth Károlyra, valamint
a császári önkény sepsiszentgyörgyi áldozataira, Bartalis Ferencre és Váradi Józsefre emlékeztek.
Ideje volna már végkép megszabadulni
Ceauşescu gyászos örökségétől
Tőkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke kijelentette:
– Éppen 165 éve annak, hogy 1854.
március 10-én, itt a Postaréten, a leggyalázatosabb halálnemre ítélve, bitófán kivégezték székely vértanúinkat, a Makk-féle
összeesküvés legnagyobb rangú székelyföldi vezetőit. Bizonyság vagyunk reá,
akik ma – és évről évre – összegyűlünk,
hogy példájuk örökké él, és a bitófán értünk elszenvedett kereszthalálukért a feltámadott Krisztus által örök életet
érdemelnek. Velük és Sepsiszentgyörgyön kivégzett sorstársaikkal együtt valljuk, hogy: „Itt élned, halnod kell!”.
Távoli analógiának tűnő, de teljes
mértékben ideillőnek nevezte, hogy „ártatlanul börtönt szenvedő székely politikai foglyaink, Beke István és Szőcs
Zoltán igaztalan elítélésével és meghurcolásával a Habsburgok helyébe lépett
nacionalista-posztkommunista főhatalom szintén a megfélemlítés elrettentő
erejét veti be jogaiért, szabadságáért és
autonómiáért kiálló székely népünk és
egész erdélyi magyarságunk ellen.
Immár száz esztendeje ezt teszi velünk a
mindenkori többségi román hatalom –
ahelyett, hogy közös hazánk/országunk
javára szövetségre lépne velünk” –
mondta Tőkés.
Kijelentette: „Harminc éve, hogy
megszabadultunk a Ceauşescu-diktatúrától. Ideje volna már végképpen szabadulnunk gyászos örökségétől is. A
románoknak és a magyaroknak közös ér-

deke ez. Az EU-elnökségből fakadó kötelezettsége országunknak, hogy az általa
meghirdetett kohézió – mint közös európai érték – alapján ismerje el és hagyja
élni Székelyföldet mint önálló európai
nemzeti régiót!”
„Követeljük Beke István és Szőcs
Zoltán felmentését és szabadon bocsátását! Követeljük a tanügyi, a székely területi és a magyar kulturális autonómiát,
Partium különleges területi jogállását!
Követeljük a magyar orvostudományi és
gyógyszerészeti egyetem maradéktalan
helyreállítását!” – nyomatékosított az
EMNT elnöke.
A rendezvényen felszólalt a Baszk
Nemzeti Párt képviselője, Jose Mari Etxebarria, szavait Csortán Márton tolmácsolta. Beke István üzenetét Szabó
Nándor SZNT-küldött olvasta fel. Dabis
Attila, az SZNT külügyi megbízottja, akit
három éve kitiltottak Romániából, videóüzenetben szólt az egybegyűlt székelyekhez. Potápi Árpád János, a magyar
Miniszterelnökség nemzetpoliti-káért felelős államtitkára is közleményben üzent.
„Székelyföld autonómiájának kérdése
minden magyar ember ügye, fontos, hogy
emellett minden lehetséges alkalommal
szót emeljünk. Március 10-én, a székely
vértanúk marosvásárhelyi kivégzésének
évfordulóján különösen fontos, hogy
minél nagyobb számban hallassuk a hangunkat, és közösen álljunk ki a székelység autonómiaigénye mellett”.
A székelyek ügye jó ügy
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke tájékoztatta a résztvevőket,
hogy az Európai Unió Luxemburgi Bíróságának csütörtöki ítélete semmisnek
nyilvánította az Európai Bizottság 2013as évi határozatát, amellyel elutasította a
Székely Nemzeti Tanács nemzeti régi-

Fotó: Nagy Tibor

ókra vonatkozó európai polgári kezdeményezését. Erről a Népújság pénteki
számában már beszámoltunk.
Úgy fogalmazott, hogy a székelyek
ügye jó ügy, és a jó ügyeket arról lehet
felismerni, hogy ha győzedelmeskednek,
akkor nincsenek vesztesek.
„Mostani és jövőbeni remélt partnereinknek tudniuk kell, hogy egy félelem
nélküli társadalmat képzelünk el, amely
az állampolgárok teljes és tényleges
egyenlőségére épül, amelyben mindenki
a köz javára használja alkotó energiáit.
Következésképp a székely autonómiatörekvés nem jelent fenyegetést senki számára, hiszen a jogállamiság kiteljesítése
és a demokrácia elmélyítése a célunk” –
hangsúlyozta Izsák Balázs, majd felolvasta az SZNT kiáltványát, amelyet a
tömeg közfelkiáltással fogadott el.
Ebben a tüntetők tiltakoznak a román állampolgárságú magyarok elnyomása és
a magyar közösség megfélemlítése ellen.
Ugyanakkor hiteltelennek nevezik az EU
soros elnökségét ellátó Románia jelmondatát („A kohézió európai érték”), és
azzal vádolják a kormányt, hogy szándékosan elszegényíti a Székelyföldet.
Műsorvezető Kilyén László volt, Havadi Elza művésznő Sajó Sándor versét
szavalta el, a korondi fúvószenekar Kossuth-nótákat játszott.
A postaréti megemlékezés koszorúzással és a himnuszok eléneklésével ért
véget. Ezt követően a tömeg a prefektúra elé vonult, és Izsák Balázs átadta a
prefektúra képviselőjének az SZNT kiáltványát. Este a Kultúrpalota nagytermében adták át a Gábor Áron-díjat,
amelyet az idén a Sepsi OSK labdarúgóklubnak és a Székely Légió szurkolói közösségnek ítélt oda a Székely Nemzeti
Tanács.

Az SZKT megerősítette a szövetség EP-jelöltlistáját

Az RMDSZ kisparlamentjének tekintett Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) szombati nagyváradi ülésén megerősítette a szövetség európai parlamenti jelöltlistájának az első öt
helyére jelölt politikusok rangsorát.
A listán Winkler Gyula európai parlamenti képviselő és
Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója
(FUEN) elnöke szerepel a befutónak számító két első helyen,
őket a harmadik helyen Hegedüs Csilla, a szövetség kultúráért
felelős ügyvezető alelnöke, negyedik helyen Oltean Csongor,
az RMDSZ-szel együttműködő ifjúsági szervezeteket tömörítő
Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) elnöke, ötödik helyen pedig
Sógor Csaba leköszönő EP-képviselő követi.
Az SZKT Kelemen Hunor elnökre bízta a lista további helyeinek a betöltését. A testület arról is döntött, hogy a leadási

határidő előtti utolsó pillanatig nyitva hagyja a listát az ötödik
helytől hátrafelé a Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vagy az erdélyi magyar civil társadalom
esetleges jelöltjei számára. A végső listát a Szövetségi Állandó
Tanácsnak kell majd jóváhagynia.
A jelöltlistát az SZKT csaknem egyhangú szavazattal fogadta el, egyedül az ötödik helyre rangsorolt Sógor Csaba leköszönő EP-képviselő szavazott ellene. Sógor felszólalásában
azt jelezte, hogy vannak olyanok az RMDSZ-ben, akik személyén keresztül kötődnek a szövetséghez, és ezek arról tájékoztatták, hogy nem fognak már az RMDSZ-re szavazni.
Kelemen Hunor az SZKT ülését követő sajtótájékoztatón elmondta, ő maga fogja elfoglalni a jelöltlista utolsó, 43. helyét.
(MTI)

Victor Ponta, a Pro Románia párt vezetője egy botoşani-i sajtótájékoztatón kifejtette, nincs esélye Liviu
Dragneának arra, hogy megnyerje az év végén az államfőválasztást. „Dragnea csak masszív csalással lehetne elnök. Meggyőződésem, hogy demokratikus
szavazással nem nyerhet” – fogalmazott, hozzátéve,
ha Dragnea lesz az államfő, ő emigrálni fog. A volt
miniszterelnöknek egyébként meggyőződése, hogy
a PSD-elnök jelölteti magát az elnökválasztáson, bár
ő maga sem bízik a győzelemben. „De van egy
egyezség, amelyik így szól: Iohannist újraválasztják,
Dragnea pedig marad a kormánnyal és a parlamenttel, akkor azonban változni fognak a dolgok. Azt hiszem, új kormányunk lesz az elnökválasztás után” –
jelentette ki. (Agerpres)

Kétséges a Brexit sorsa

A brit külügyminiszter szerint akkor is szükségessé
válhat a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) késleltetése, ha a londoni alsóház a jövő héten elfogadja
a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodást. Jeremy Hunt a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette ugyanakkor azt is, hogy ha
a parlament ismét elveti a Brexit-megállapodást, a kilépési folyamat a „bénultság” állapotába kerülhet, és
végül „az egész Brexit odaveszhet”. Hunt szerint nem
lehet figyelmen kívül hagyni a parlamenti aritmetikát,
különös tekintettel arra, hogy „hátszél dagasztja
azoknak a vitorláit, akik meg akarják akadályozni a
Brexitet”. A külügyminiszter szerint a Brexit-ellenes
tábornak ehhez ugyanis csak három dolgot kell elérnie: meg kell akadályoznia a megállapodás elfogadását, meg kell szavaznia a kilépés elhalasztását,
ezután el kell érnie az újabb EU-népszavazás kiírását. (MTI)

Kapzsivihar

(Folytatás az 1. oldalról)
átrendeződik –, ami akár évekig is elhúzódhat, mire a
közösségi szabályokat megsértő országra konkrét bírságot szabnak ki. Tehát az idén és jövőre esedékes négy
választási kampányban végig szidhatja a kormányoldal
a brüsszeli bürokratákat és a multikat, hogy azok taszítják nyomorba ezt a gyönyörű szép hazát. Mert baj, aminek kapcsán felelőst kell keresni, az csőstül lesz, mivel
az osztogatáshoz értenek, a fedezet kigazdálkodásához
viszont szemernyit sem. Ennek a leendő bűnbakkeresésnek a politikai szándéka már abban is tetten érhető,
hogy nem is egyszer jelentették ki: nem számítottak idei
bevételre a kapzsisági adóból. Nem a pénz volt a tét,
hanem a cirkusz, minél hangosabb, annál jobb.
De nem is az egyéb viszonylatból már jól ismert uniós
atombombák veszélye a leginkább fenyegető az adófizetőkre nézve. Bármilyen brüsszeli bírságnál nagyságrendekkel rosszabb az, ha a hitelminősítő cégek a bóvli
kategóriájába sorolják egy ország adós-, illetve befektetési kockázati szintjét. Ez gazdasági szempontból
azzal egyenértékű, hogy az illető országot kiírják a civilizált világból. Az ilyen helyeket nem csak a befektetők
szokták nagy ívben elkerülni – nem mintha nálunk a határon mostanság egymás sarkát taposnák a komoly beruházók –,hanem sok területen a már jelen lévők is
drágábban szolgáltatnak, mert a kockázatnak ára van,
főleg a pénzügyi szektorban. És az ilyen bóvli címkét
akár több kormányzati ciklus izzadságos gazdaságpolitikai munkájával lehet majd valamikor levetni, ha
tényleg ráakasztják az országunkra.
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Vízelzárással fenyegetőzik az Aquaserv Marosszentgyörgyön és Nagyernyében

Március 8-án különös szöveges üzenettel lepte meg marosszentgyörgyi és nagyernyei ügyfeleit az Aquaserv regionális vízszolgáltató vállalat: mivel Marosszentgyörgy
község képviselői nem tették
le az ivóvíz- és csatornarendszer átadásához szükséges
iratokat, mától, március 11től felfüggesztik a víz- és csatornázási
szolgáltatásokat
Marosszentgyörgy és Nagyernye községekben.

Antalfi Imola

Az Aquaserv intézkedése több
ezer fogyasztót érintene, köztük
azokat a szentgyörgyieket, akik
naprakészen kifizették számláikat,
illetve Nagyernye lakosait, akiknek
az a „vétkük”, hogy a közműhálózat
Marosszentgyörgyön át vezet ide.
Érdeklődésünkre Nicolae Tomuleţiu, az Aquaserv szóvivője elmondta: tavaly decemberben
felszólították Marosszentgyörgy
polgármesteri hivatalát, hogy tegyen eleget szerződésbeli kötelezettségének és a 2011-ben

Bírósági ügy lehet belőle

befejezett közművesítési hálózat kibővítési munkálatainak dokumentációját nyújtsa be a szolgáltatóhoz,
az Aquaserv ügykezelésébe engedve át ezzel a víz- és csatornarendszert.
A vízszolgáltató a pénteki nap folyamán bővebben sajtóközleményben
is
megmagyarázta
az
intézkedés okait, nehezményezve,
hogy a jelenlegi helyzetben nem
tudja törvényes keretek között működtetni a rendszert Marosszentgyörgyön. Úgyhogy ultimátumot
adott a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatalnak: amennyiben
ma 10 óráig nem nyújtja be a kért
iratokat, a község területén és
Nagyernyében is felfüggesztik az
ivóvíz-szolgáltatást. A Népújságnak
az Aquaserv szóvivője hozzátette,
ha látják a „jó szándékot”, vagyis
hétfőn a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal rendkívüli tanácsülést
hív
össze,
amelynek
napirendjén szerepel bizonyos – a
közműrendszer átadásával kapcsolatos – iratok tartalmának módosítása, akkor nem zárják el a
vízcsapokat.

Korszerű sugárterápiás készülék

Törvénytelenség, visszaélés

– ennek nevezte tegnap Sófalvi
Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere az Aquaserv fenyegetőzéseit. Hangsúlyozta: a vízszolgáltatás felfüggesztésével több jogszabályt is sért a szolgáltató.
Egyrészt a 2006. évi 241-es, a vízellátási és csatornázási törvényt,
másrészt a 2006. évi 51-es közműszolgáltatási törvényt, és nem utolsósorban
a
Közműszolgáltatások Országos Ügynökségének
(ANRSC) több rendeletét, amelyek
pontosan meghatározzák, milyen
feltételek mellett vonható meg a
víz- és csatornaszolgáltatás.
„Az Aquaserv intézkedése súlyos
következményekkel járna több
tízezer fogyasztóra nézve: magánszemélyekre, cégekre, közintézményekre, olyan lakosokra, akik
kifizették számláikat, és semmi
közük a rendszer átadási eljárásához. Súlyos félrevezetés az Aquaserv részéről, hogy amit 8 év alatt
hanyagság és közömbösség miatt
nem oldott meg, most hirtelen pár
nap alatt és ráadásul törvénytelen

Decemberre ígérik az üzembe helyezését

A terep átvételével megkezdődött
pénteken a munkálatok előkészítése
a hónapokkal ezelőtt beharangozott
surgárterápiás egység építéséhez a
Megyei Klinikai Kórház Onkológiai Klinikájának az udvarán – jelentette be március 7-én a
helyszínen tartott sajtótájékoztatóján dr. Ovidiu Gîrbovan kórházigazgató. Ha az egység felépül, a
daganatos betegek várakozási ideje
jelentős mértékben lecsökken,
ugyanis a havonta elvégezhető surgárkezelések száma megkétszereződik és pontosabb lesz.
Az Egészségügyi Minisztérium
az ország hét központja között a
marosvásárhelyi szakklinikának is
a legkorszerűbb részecskegyorsító
készüléket szerezte be világbanki
hitelből.
Fontos lépés egy újabb surgárterápiás berendezés felszerelése, ami
hozzájárul az onkológiai ellátás minőségének a javításához. Jelenleg
ugyanis hosszú a várakozási idő,
miközben a betegség halad előre.
Jelenleg körülbelül havi 900 sugárterápiás kezelést végeznek az onkológiai klinikán a Marosvásárhelyen
és környékén élő, valamint az or-

szág egyéb megyéiből érkező betegeknek. Ha az új egység elkészül,
legkevesebb kétszer ennyire nyílik
lehetőség – hangsúlyozta Ovidiu
Gîrbovan kórházmenedzser, és elmondta, hogy a 6,186 millió lejes
beruházás pénzügyi hátterét a kormány mellett a megyei tanács biztosítja.
A megyei támogatás a múlt
évben is a kórház rendelkezésére
állt volna, de véglegesíteni a beruházás elkezdését csak a jelenlegi
vezetőséggel sikerült – jegyezte
meg többek között Alexandru Câmpeanu, a megyei tanács alelnöke.
Hozzátette: bízik abban, hogy az
építőknek sikerül a határidőt betartani, és decemberre megnyithatják
az új egységet.
Ennek terveit a nagybányai Cubicom Invest cég készítette, a kivitelezés jogát a marosvásárhelyi
Construct MAPCOM nyerte el,
amelynek nagy tapasztalata van
már az egészségügyi rendeltetésű
épületek kivitelezésében – mondta
Viorel Dinea műszaki igazgató.
Kérdésre válaszolva biztosította a
jelenlevőket, hogy a körülbelül 600
négyzetméter hasznos felületű épü-

let bal oldali helyiségét, ahol a sugárterápiás készüléket helyezik el,
két méter vastag betonpadlózattal és
másfél–két méter vastag falakkal
veszik körül, hogy megvédjék
a környezetet a sugárszennyezéstől.
Duran Cosmin, a sugárterápiás
laboratórium főasszisztense köszönetet mondott a beruházásért a megyei tanácsnak és a kórház
vezetőségének. Tette ezt a daganatos betegek nevében, akik számára
növekszik a gyógyulás esélye, és lerövidül a várakozási idő. Ezenkívül
a korszerű, új készülék lehetővé
teszi a sugárdózisok kis területre
való összpontosítását, anélkül hogy
a környező szövetek, szervek károsodnának.
A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy a szükségleteknek megfelelően az új egység elkészültével növelik a kórház szakszemélyzetét. Az
egység felépítéséhez egy régi raktárhelyiségként szolgáló épületet
kell lebontani. Érdeklődésünkre elhangzott, hogy az alegységet
nem kötik össze a kórházzal, megközelíteni az udvaron át lehet. (bodolai)

módszerekkel akar megoldani. Marosszentgyörgy polgármesteri hivatala a község lakóinak (magán- és
jogi személyek) érdekében jár el,
nem tűri el azt a módot, ahogyan az
Aquaserv megoldani kívánja az
amúgy általa gerjesztett vitát.
Abban az esetben, ha az Aquaserv
mégis felfüggeszti a vízszolgáltatást, a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal bíróságra viszi az
ügyet” – nyilatkozta Sófalvi Szabolcs.
A polgármester hozzátette, az
Aquaserv közleményében foglaltak,
miszerint a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal nem foganatosított volna intézkedéseket a
közműhálózat átadása céljából az
Aquaservnek, valótlanok, és
indokolatlan támadást jelentenek
egy olyan önkormányzat ellen,
amely ellenkezőleg, az elmúlt évek
során mindent megtett (a két intézmény hivatalos levelezése bizonyítja ezt), és nem rajta múlott,
hogy az Aquaserv nem tudta megoldani ezt az ügyet. Sófalvi Szabolcs szerint a vízszolgáltató
rosszindulattal kezeli a kérdést,

olyan telefonos üzeneteket küldve a
község lakóinak, amelyben vádolja
a polgármesteri hivatalt, és pánikot
kelt a fogyasztók körében, megsértve a község méltóságát, kárt
okozva a társadalmi kapcsolatokban. Mindezek miatt Marosszentgyörgy polgármesteri hivatala
polgári pert indít az Aquaserv ellen
az önkormányzat imázsát ért károkozás miatt. Sófalvi Szabolcs azt is
elmondta, hivatalos értesítést küldött a prefektúrának, a közegészségügyi hivatalnak, a fogyasztóvédelmi hivatalnak, a szóban
forgó intézmények ellenőrizhetik az
Aquaserv intézkedéseinek törvényességét.
Információink szerint lakossági
panaszokat is küldtek az Aquaservnek, amelyekben jelezték, hogy a
vízszolgáltatás felfüggesztése esetén a fogyasztóvédelmi hivatalhoz
fordulnak panasszal, ugyanakkor
nehezményezték, hogy az Aquaserv
olyan technikai megoldásokat választott a vízhálózat kiépítésében,
amelyek nem teszik lehetővé, hogy
a két községben egymástól függetlenül működtessék a rendszert.

Nyárádszeredában avat
Szijjártó

A kisgyerekek már késő ősszel birtokba vették az új pályát a valamikor itt focizó Fülöp
István jelenlétében
Fotó: Gligor Róbert László/archív

Csütörtökön Nyárádszeredába
is ellátogat Szijjártó Péter, miután
Marosvásárhelyen beszédet mond
az RMDSZ által szervezett postaréti megemlékezésen a nemzeti
ünnep alkalmából. A magyar kormány külgazdasági és külügyminisztere délután átutazik a
Nyárádmentére, és részt vesz a
magyar kormány által támogatott
Székelyföld Labdarúgó Akadémia
legújabb beruházása, a tavaly őszszel épített nyárádszeredai műfüves pálya avatási ünnepségén.
Sűrű programja miatt a külügyminiszter szűk órát tartózkodik a kisvárosban.
17.30 órakor Tóth Sándor polgármester üdvözli a magas rangú
politikust, a Bekecs néptáncegyüttes rövid táncműsort mutat be,

majd Szijjártó Péter ünnepi beszédet tart a nemzeti ünnep alkalmából Nyárádszeredában is. A
himnuszok elhangzása után kerül
sor a szalagátvágásra és a kezdőrúgásokra, majd a külügyminiszter
visszaindul Budapestre.
Az est folyamán a székelyföldi
akadémia nyárádszeredai és csíkszeredai apróságai, majd közméltóságok és öregfiúk csapnak össze
az esti megvilágítással, lelátóval,
parkolóval ellátott új műfüves pályán a szeredai sportbázison – tudtuk meg Tóth Sándor polgármestertől, aki ezúton is mindenkit szeretettel hív a kettős ünnepségre, nemcsak a helyi
lakosságot, hanem a Nyárádmente
és Maros megye fociszerető közönségét is. (gligor)
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Tisztújító közgyűlés az RMPSZ megyei szervezeténél
Március 6-án a Bolyai Farkas
középiskolában tartották meg
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megyei
szervezetének tisztújító közgyűlését, amelyen Lászlófy
Pál tiszteletbeli elnök képviselte az országos vezetőséget. Az ülésen a házigazdák, a
Bolyai líceum és a Református
Kollégium igazgatói mellett
rész vett Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes, a leköszönő
elnökség és a megye körzeteinek küldöttei.

Bodolai Gyöngyi

A pedagógusok szakmai szervezetének munkájáról Horváth Gabriella leköszönő elnök számolt be,
a jelenlevőknek kiosztotta a nyomtatott beszámolót is, amely napra lebontva tartalmazza az elmúlt két
évben végzett tevékenységet.
Ennek főbb mozzanatai: tiltakozás
a marosvásárhelyi római katolikus
iskola megszüntetéséért folytatott
kampány ellen, tiltakozás az elemi
osztályokban a román nyelv oktatásával kapcsolatosan hozott intézkedés ellen. Korábban a nem
megfelelő számú kilencedik osztályok indítása miatt emeltek szót,
amiért az MPP közbenjárása
nyomán a Diszkriminációellenes
Tanács másodszor is pénzbírsággal
sújtotta a tanfelügyelőséget. Az intézmény diszkriminatív intézkedései ellen mind a megyei, mind az
országos elnökség a sajtóban is tiltakozott.
A magyar kormány megbízásából az RMPSZ bonyolította le az
óvodaprogramot, amely óvodai játszóterek kiépítését, didaktikai eszközök beszerzését teszi lehetővé.
Megyénkben a megpályázható 32
játszótér telepítésére 58, míg a lehetséges 41 oktatástechnológiai fejlesztésre 73 pályázat érkezett,
amelyeket a megyei szervezet bírált
el. Dicsőszentmártonban felavatták
a magyar óvoda és bölcsőde épületét, átadták az első óvodai játszóteret Marosszentgyörgyön, majd a
következőt Havadon. A 212 „magyar sarok” fejlesztőcsomag szétosztását Buslig Dalma szovátai és
Vincze Csilla marosvásárhelyi óvónők szervezték meg. A program keretében kreditpontos oklevéllel járó
továbbképzést tartottak az óvónőknek.
Bár nem jár kreditpont érte, továbbra is több száz pedagógus jelentkezik a Bolyai Nyári Akadémia
tanfolyamaira, népszerűek a ma-

Horváth Gabriellát újraválasztották

gyarországi tanfolyamok, amelyeken az
RMPSZ-tagok vehetnek
részt. Az évközi továbbképzők az V-VI. osztályokban
tanító
magyartanároknak és az
óvónőknek szóltak.
A páratlan években kiosztották az Ezüstgyopár
díjakat a példaértékű
életpályát befutott pedagógusoknak, valamint az
Apáczai-díjat a figyelemre méltó tudományos
munkásságért. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóvoltából az
utóbbi években díjazzák
a negyedszázadon át kiemelkedően
dolgozó,
nyugdíjba vonuló pedagógusokat.
Összteljesítményükért
a diákok a Mákvirág, a
legjobb irodalmárok a
Kós Károly-, a legjobb
matematikusok a Bolyai
Farkas-díjat vehetik át.
Az RMPSZ bonyolítja le a Szülőföldön, magyarul pályázatot, az
érintettek megelégedésére. A szövetség ajándékkönyveket kapott és
osztott ki az iskoláknak. Vetélkedőkre, versenyekre szóló felhívást
továbbítottak a tanintézeteknek, és
szerveztek is. Megyénk küldöttsége
– bár néha nem teljes számban –
részt vett az országos küldöttgyűlésen. 8-14 személlyel van jelen az
országos tanévnyitókon, az ideit a
zilahi református templomban fogják tartani.
A szovátai Domokos Kázmér iskola szervezi meg az Educatio kupáért kiírt teremfoci-bajnokságot,
ezért köszönetet mondtak Vass Ferenc iskolaigazgatónak – hangzott
el a megyénket is érintő tevékenységekről.
Mihály István, a megyei elnökség tagja, gazdasági felelős ismertette a szövetség pénzügyi
helyzetét. Elhangzott, hogy havi
2,50 lejes tagdíjat kell a megyei
szervezetnek befizetni, ahol többet
gyűjtenek, azt saját célokra használhatják fel.
Hozzászólásában Lászlófy Pál
tiszteletbeli elnök kifejtette, hogy
sokszor elköveti azt a hibát, hogy
véleményt mond a romániai pedagógusképzésről. Kifogásait ezúttal
sem rejtette véka alá: sokan hivatástudat nélkül, csak a biztos fizetés reményében lépnek a pályára, és
hiányzik belőlük az elkötelezettség.
Holott pedagógusnak lenni olyan

hivatás,
amelyről
nyolcvanévesen is úgy érzi: ha újrakezdené,
csak azt tudná választani. Mindenért kárpótolja, hogy diákjai szeretetét folyamatosan érzi; ma sem
fordítják el a fejüket, hanem gyermekeiket és unokáikat is bemutatják neki.
A tiszteletbeli elnök beszéde után
zajlott le a tulajdonképpen tisztújítás. A kerületekből beérkezett javaslatokon a Horváth Gabriella neve
szerepelt, és szintén őt javasolta az
országos elnökség is. A küldöttek
egyöntetűen megszavazták. Ezt követően az elnökségi tagságot a továbbiakban nem vállaló Kovács
Júlia nyugalmazott óvónő-szakfelügyelőnek (Nyárád menti körzet) és
Fülöp Judit nyugalmazott óvónőnek (Szováta körzet) – akik megalakulásától
tevékenykedtek
a
szervezetben – köszönték meg eddigi munkájukat, továbbá Silaghi
Melinda tanárnőnek is, aki több
mint tíz éven át irányította a szászrégeni körzetet. Majd a megyei
elnök azt javasolta, hogy a továbbiakban tiszteletbeli elnökségi tagokként működjenek a területi
elnökségekben, hogy tapasztalatukat, véleményüket átadhassák az új
felelősöknek.
Az elnökség megválasztása előtt
elfogadták, hogy a területek számát
eggyel, a mezőségi körzettel növelik. A megyeközpontot Horváth
Gabriella mellett a következő időszakban is Kosztándi Krisztina, Mihály István és Molnár Zoltán

képviseli. A területi elnökök: Aszalos Rozália (Marosludas körzet),
Bocskai László (Segesvár körzet),
Csíki Levente (Nyárádmente) Deák
János (Mezőség), Dénes József
(Szászrégen körzet), Pataki László
(Dicsőszentmárton körzet), Vass
Ferenc (Szováta körzet).
Elhangzott a javaslat, hogy a
Közép-erdélyi régiótól leválva
Maros megye Besztercével együtt
alkosson különálló területet az országos felosztásban, amelynek az
élére ugyancsak Horváth Gabriellát
javasolták. Ezt megszavazták, majd
a kérdések következtek.
A tisztségébe újraválasztott Horváth Gabriella megköszönte a közgyűlésnek az újabb két évre szóló
bizalmat, és megígérte, hogy igyekezni fog a munkáját nem rosszabbul végezni, mint eddig.
– Próbálom még hatékonyabbá
tenni azáltal, hogy lehetőleg mindenkihez, akit érdekel, eljussanak
az információk. A több mint egy hónapja zajló iskolai, területi tisztújítások, sok esetben iskolai
szervezetek megalakulása is azt bizonyítja, hogy pezsgőbbé vált a
szövetségi élet, egyre többen igénylik a tagságot, látva annak sok előnyét, a sok szakmai tevékenységben
való részvétel lehetőségét is – tette
hozzá.
Majd bejelentette, hogy az új
mandátum első lépése az lesz, hogy
az elnökséggel hamarosan találkozót szerveznek, és pontosan leosztják az egyes területekhez tartozó

Diákpályázat Orbán Balázs életművéről

Orbán Balázs születésének 190. évfordulója alkalmából a
„legnagyobb székely” életművének ismertetésére hirdet pályázatot iskolásoknak – 5–8. osztályosoknak és középiskolásoknak – az Erdélyi Szövetség. A pályázat címe: Orbán
Balázs üzenete minden magyarnak, székelynek – írásai tükrében.
A diákok március 30-ig jelentkezhetnek a nevüket és internetes elérhetőségüket tartalmazó rövid levélben az
erdelyiszovetseg@gmail.com e-mail-címen.
A fogalmazást és a kiküldött tesztet kitöltve május 31-ig
lehet beküldeni, ezt követően, ha szükséges, egy újabb írásos
forduló alapján választja ki az értékelő bizottság az első
három helyezettet, akiknek jutalma egy egyhetes balatoni
nyaralás.
Az első húsz helyezett könyvjutalomban részesül. A szervezők a legjobb dolgozatokat internetes folyóiratukban –
http://erdelyi-szovetseg-lapja.hupont.hu – is közzéteszik.
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településeket azért, hogy egyetlen
iskola se maradjon ki.
Már elkezdték és elég jól haladnak a kapcsolattartó személyek
megnevezésével minden iskola esetében. Eddig a területi elnököknek
az
iskolák
magyar
és
igazgatóinak/aligazgatóinak küldtek állandó tájékoztatót, de nekik
van elég más elfoglaltságuk, ezért a
felelősöknek is továbbítani fogják.
Nekik az lesz a feladatuk, hogy állandóan értesítsék a kollégákat az
RMPSZ tevékenységeiről, a továbbképzőkről, a versenyekről stb.
Az elnökség utolsó határidőként
április 25-ig várja a javaslatokat a
Pedagógus Szolgálati Emlékéremre, amelyet a nyugalomba vonuló, legkevesebb 25 éves
kiemelkedő pedagógusi tevékenységet kifejtő szakemberek kaphatnak meg; május 25-ig kell
beküldeni a javaslatot az Ezüstgyopár díjra. A hozzászólások kapcsán
tisztázták azt a kérdést, hogy miért
kell megmaradnia szakmai szervezetnek, és miért nem válhat szakszervezetté
a
pedagógusok
szövetsége, hogyan lehet új tagsági
könyvet kérni, és törleszteni
a tagdíjat annak, aki éveken át nem
tette.
Megszavazták az április 13-án
Szovátán sorra kerülő országos
tisztújító küldöttgyűlésen részt vevő
küldöttséget, és országos elnöknek
továbbra is Burus Siklódi Botondot,
az RMPSZ jelenlegi országos elnökét javasolták.

A fogalmazáshoz Orbán Balázs alábbi két művét ajánlják
ihletforrásként: A Székelyföld (rövidített kiadás a 6 kötetes
főműből), Bp., 1982, és Torda város és környéke. I–II. kötet,
Európa, Bp., 1986. A teljes szöveg elolvasását nem várják el
a pályázat kiírói, de letölthető az alábbi internetes címekről:
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása [Magyar Elektronikus
Könyvtár – MEK– mek.oszk.hu/04800/04804/html/ és Orbán
Balázs: Torda város és környéke [Magyar Elektronikus
Könyvtár – MEK mek.oszk.hu/04700/04756/html/.
Formai elvárások a fogalmazással kapcsolatosan: 8–10
A/4-es oldalt várnak 12-es betűmérettel, 1,5-ös sorközzel.
(Betűtípus: Times New Roman vagy Arial).
A pályázó az utolsó oldalon tüntesse fel a felhasznált irodalmat (szerző neve, a könyv címe, a kiadó neve, a
kiadás éve). A megoldott feladatlapot a dolgozattal együtt kell
elküldeni az erdelyiszovetseg@gmail.com e-mail-címre.
(nszi)
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Húszévnyi szélmalomharc az Alsó-Nyárád mentén

Dübörgő monstrumok a házak között

Évtizedek óta szélmalomharcot folytatnak a biztonságukért és nyugalmukért az Alsó-Nyárád mentén.
A nagyteherforgalom elterelését több évtizede
kérik és várják – mindhiába. Több mint ötezer
jármű robog át naponta a Nyárádtő–Ákosfalva közötti 151D megyei úton, ennek 35%-a több tíz tonnás nyergesvontató, a járművek 90%-ának más az
úti célja, csupán áthaladó forgalom. Hat év múlva
ennek háromszorosára lehet számítani, addig
azonban korszerű, nagy teherbírású útszakaszon
kellene robogjanak a teherszállítók.

Szer Pálosy Piroska

Kinek a feladata és felelőssége megoldani ezt az áldatlan
helyzetet? Mikor lesz belőle életképes terv? Van-e anyagi fedezet? – tényfeltáró riportunkban ezekre a kérdésekre kerestük a választ.
A Nyárádtőt Ákosfalvával összekötő 151D megyei út
három község területén – Dózsa György, Nyárádkarácson,
Ákosfalva – halad át. A nagyteherforgalom Lőrincfalvát, az
egykor Lukafalva néven ismert községközpontot, Ilencfalvát,
Nyárádkarácson községben Káposztásszentmiklóst, Csibaszentmiklóst, a községközpontot, Folyfalvát és Cserefalvát,

valamint Ákosfalvát érinti. A nyárádmenti elöljárók és lakosok szerint akkora a forgalom azon a 14 kilométernyi megyei
úton, hogy rég országúttá kellett volna minősítsék. Az állapota és a szerkezete semmiképp sem a 7,5 tonnát meghaladó
teherforgalomra volt kiépítve. A gyenge alapozás miatt folyamatos gondok vannak az aszfaltburkolattal, a lakóházak
közelsége miatt az épületek megrepedeznek, az állaguk egyre
romlik, nem beszélve a gyakori balesetekről. Több mint húsz
éve jelzik a polgármesterek a tarthatatlan állapotot, a jelek
szerint senkit sem érdekel, mivel a helyzet változatlan. 2014ben a megyei tanács rendkívüli ülésen döntött annak szükségességéről, hogy a 151D megyei út kerüljön az országos
érdekeltségű útügyi igazgatóság fennhatósága alá. Az indoklás szerint a megyei tanács nem rendelkezik azokkal az
anyagi forrásokkal, amelyek a nagyteherforgalmat bonyolító
útszakasz korszerűsítéséhez szükségesek. A fővárosban állítólag rábólintottak, ennek ellenére az út azóta sem került az
országutak infrastruktúrájáért felelő hatóság ügykezelésébe.

Új alapozással korszerűsíteni

Amint Dózsa György község polgármestere és alpolgármestere felidézte, annak idején Virág György egykori megyei
tanácselnök javasolta, hogy komoly alapozással erősítsék
meg az egyre növekvő forgalmú úttestet. Ezt a tervet az akkori prefektus, Dorin Florea azzal az ellenérvvel akadályozta
meg, hogy nem kell a házak közé bevinni a forgalmat. „Hát
nem is kellett behozni, mert már bent volt, a házak között suhantak el a több tíz tonnás nyergesvontatók. Ezen a szakaszon
az úttest és a lőrincfalvi házak között a legkisebb a távolság”
– mondja Iszlai Tibor polgármester. „Húsz éve tart ez az áldatlan helyzet, azóta új alappal, vízelvezetőkkel, átereszekkel, korszerű alapozással megerősíthették volna az utat” –
fűzi hozzá Dombi Ferenc alpolgármester. Az évek során
többféle elterelő mesét dobtak be a terelőutaktól az autópályáig, érdemleges megoldás azonban mindmáig nem született. Minden jel arra mutat, hogy senkinek sem érdeke a nagy
teherforgalmú utat az alapoktól korszerűsíteni, a beruházást
felvállalni.
„A községközponti kanyarban az út annyira keskeny, hogy
amikor két nyergesvontató találkozik, és nem elég óvatosak,
egymás oldalát súrolják” – mondják beszélgetőpartnereink.
Az évek során bebizonyosodott, hogy a kerülőutakra vonatkozó ígéretek is csak elterelő hadműveletet szolgáltak, így
abból a változatból már nem kérnek. Az egyetlen, ami szerintük megoldaná a helyzetet, egy komoly alapozás lenne a
vízelvezető árkok kiépítésével párhuzamosan, ezáltal megakadályoznák, hogy a talaj folyamatosan megcsússzon,
évente gödrök alakuljanak ki, az út szélén az aszfalt betöredezzen. A házakat csak ezáltal lehetne némiképp megvédeni,
mert ha gödrök vannak az úttesten, és azokba huppannak a
kamionok, a rezgést folyamatosan átadják az épületeknek,
azok falai pedig megrepedeznek. „Háromévente ha csak négy

kilométert korszerűsítettek volna, rég meg lenne csinálva, de
az elmúlt évek alatt senkit sem érdekelt ennek az útnak a
helyzete és a települések lakóinak a bosszúsága. Míg az autópálya megépül és átveszi a forgalmat, háromszor annyi
pénzt elköltenek a felszíni javítgatásokkal” – hangsúlyozták
Dózsa György község elöljárói.

Terelőútra a teherforgalmat

Nyárádkarácson község polgármestere, Ferenczi György
kerülőútban látná az egészséges megoldást, mint hangsúlyozta, az aszfaltszőnyeg jelenlegi toldozgatásával sokat nem
oldanak meg. Véleménye szerint a jelenlegi út korszerűsítésének költségeiből egy országos érdekeltségű kerülőutat építhetnének, amellyel kivezetnék a teherforgalmat a sűrűn lakott
településekről. „Az egészséges megoldás az volna, ha kivinnék a forgalmat erről a sűrűn lakott településeken áthaladó
megyei útról, és az Alsó-Nyárád mentét tehermentesítenék.
A kihasználatlan kisvasút nyomvonala és a vasúti töltés melletti árkok szélessége megközelítőleg elegendő lenne, sok területet nem is kellene kisajátítani, mellette pedig még a sokat
emlegetett kerékpárutat is kialakíthatnák Szovátáig. Az országos útügyi igazgatóság Lőrincfalvától Ákosfalváig megépíthetné az országos érdekeltségű terelőutat, ezáltal a
meglévő vasúti töltés előnyeit kihasználnák, a jelenlegi megyei út pedig maradna a megye ügykezelésében” – fejtette ki álláspontját.
Felidézte azt az elképzelést is, hogy a
Marosvásárhely felé eső területek is
szóba kerültek egy terelőút kapcsán,
szerinte azonban annak a kivitelezése
sokkal költségesebb lett volna a domborzati adottságok miatt. Arra a kérdésre, hogy az épületek állaga
Nyárádkarácson községben még mindig romlik-e, az elöljáró elmondta,
hogy az út menti házak állandóan repedeznek, a tulajdonosok folyamatosan javítgatják, de mindannyiszor
újabb repedések jelennek meg az ingatlanokon. Ezenkívül nem lehet megfeledkezni a zajártalomról, a
kipufogógázok okozta környezetszennyezésről és azoknak a lakosságra
nézve káros egészségügyi hatásairól.
Egy autóút vagy az autópálya tehermentesítené csak ezt a megyei útszakaszt. „Gyerekkori emlékem az ötven évvel ezelőtti aszfaltozás, amikor a harminc
centiméternyi ballaszt képezte az alapot, arra öntötték az aszfaltot. Az akkori forgalmat bírhatta a bő arasznyi alapozás,
mert annak idején a legnagyobb teherautók héttonnásak voltak, most azonban negyventonnás szállítmányokkal dübörögnek a nyergesvontatók éjjel-nappal a településeinken” –
mondta.
2013-ban Ákosfalva, Dózsa György és Nyárádkarácson
község polgármesterei a megyei tanácshoz és a prefektusi hivatalhoz fordultak beadvánnyal, amelyben kérték a többtonnás kamionok miatt megrongálódott Ákosfalva–Nyárádtő
151D megyei út korszerűsítését. Ugyanabban a beadványban
az érintett községek polgármesterei kifejtették, hogy több biztosítótársaság is bíróságra adta őket azt követően, hogy a gépjárművezetők az említett szakaszon meghibásodott járművek
javítási költségeit igényelték a biztosítóktól. Utólag azonban bebizonyosodott, hogy nem az érintett
önkormányzatok a felelősek az útszakasz állapota miatt, ugyanis az út
ügykezelője a megyei tanács.

gógáz. „A brassói regionális igazgatóság egyeztetett velünk,
mindenbe belementünk volna a balesetek megelőzése érdekében, azonban a munkálatok megkezdésekor a munkaterület
átadásánál még csak nem is értesítették az önkormányzatot.
„A tervben is sok hiányosságot észleltünk, de változtatni már
nem lehetett, egyedül annyit sikerült elérni, hogy a Vácmányról lefolyó vizet ne a faluba, hanem az út mentén a Nyárádba
vezessék. Felszereltek egy régi közvilágítási rendszert, de
meg sem kérdezték, hogy vállaljuk-e a fenntartását. Nem
kérik ki a véleményünket, úgy látszik, Bukarestben jobban
ismerik a helyzetet” – fejtette ki. Hivatalosan még nem adták
át a körforgalmat, bár a tavalyi év december 13-ára tervezték,
a jelzőlámpákat próbálgatják, amelyek olyan szenzorokkal
lesznek ellátva, amelyek érzékelik a felgyűlt autókat, és irányítják a forgalmat. A nagy teherforgalom azonban máris sok
kárt tett a „modern” körforgalomban, mivel nehézkes a haladás, rossz a kilátás, a felszerelt fehér színű sávkövető oszlopok miatt a személyautók nem látszanak. A Nyárádtő
irányába forduló részen máris jelentős károk keletkeztek,
díszkorlátokat törtek le, egyszóval ez sem a legjobb megoldás. Ezzel nem vették ki a forgalmat, és nem mentesítették a
községet a nehézgépjárművek által okozott kellemetlenségektől, csupán nem időznek annyit az útkereszteződésben –
hangsúlyozta a polgármester.

Aszfaltszőnyeg – tervben

Az említett megyei úttal kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük a Maros Megyei Tanács vezetőségét is. A sajtóiroda
tájékoztatása szerint: „Az út felújítása tervben van. A megyei
tanács tavaly egy 9 km-es szakaszt aszfaltozott újra a Nyárádtő–Ákosfalva közötti megyei úton. Idén folytatni fogjuk
ennek az útvonalnak a korszerűsítését, aszfaltozását. Mivel
nincs még jóváhagyott állami költségvetés, a megyei tanácsnak sincs még költségvetése, így nem tudjuk biztosan, hogy
sikerül-e idén a teljes fennmaradó szakaszt leaszfaltozni.
Amennyiben lesz elég pénzforrás, ennek az útszakasznak a
felújítását prioritásként fogja kezelni a megyei tanács.”

Az autópálya lenne a megoldás…

Amint az Országos Út- és Hídügyi Igazgatóság tavalyi felméréséből kiderült, naponta 5141 gépjármű halad át a Nyárádtő–Ákosfalva közötti 151D megyei úton, ezek 35%-a
nyergesvontató, 60%-a személyautó, a többi személyszállító.
Tavaly márciusban az Országos Út- és Hídügyi Igazgatóság felmérést készített a Maros megyei 151D út forgalmasabb
csomópontjaiban, ahol minden irányban mérték az áthaladó
forgalmat. A hétköznap és hétvégeken, nappal és éjszaka
egyaránt készített felmérést nyolc csomópontban végezték,
egyrészt a megyei út megterheltségének elemzése érdekében,
másrészt az épülő A 3-as (Erdély) autópálya végett. A tavaly
elvégzett tanulmány szerint a Dózsa György, Nyárádkarácson
és Ákosfalva községek járműforgalmának 90%-át a településeken áthaladó forgalom képezi. Az Ákosfalva felé haladó
járművek esetében az úti cél Segesvár irányába mutatott, a
Nyárádtő felé haladóké pedig Kolozsvár irányába. A Nyárádtő irányából érkező járművek 76%-a Segesvár felé tartott,
a nyergesvontatók 91%-a is az ákosfalvi útkereszteződésnél
a Segesvárra vezető útra kanyarodott.
Az előző felmérésekkel összehasonlítva 2010–2015 között
35%-kal nőtt a gépjárműforgalom, a felmérés nyomán készített előrejelzés szerint évente 6,1%-kal nőhet a közúti forgalom a 151D megyei úton. 2025-re elméletileg naponta 15.000
áthaladó járműre lehet számítani a Nyárádtőt Ákosfalvával
összekötő útszakaszon. Az Országos Út- és Hídügyi Igazgatóság által elrendelt felmérés valóban azt jelzi, hogy országos
érdekeltségű úttá kellene nyilvánítani ezt a megyei utat. Erre
Fotó: Nagy Tibor

A körforgalom sem mentesíti
a községet

Ákosfalva polgármestere, Osváth
Csaba szerint is a nagy teherforgalom
tönkreteszi az ingatlanokat, utakat, hidakat, beállókat. „Aki nem itt él, nem
is tudja elképzelni ezt a helyzetet”–
mondta megkeresésünkre. Több kezdeményezést, civil megmozdulást, autószámlálást is szerveztek, de minden
alkalommal háttérbe szorult az érintett
közösségek érdeke. A sokféle változat
közül a kerülőút lett volna a legmegfelelőbb, amely a házak
mögött a város felőli részen haladt volna. A levelezések a minisztériummal, a megyei tanács és a kormány által támogatott
terv rendre meghiúsult. A Cioloş-kormány idején mutatkozott
némi akarat, hogy a megyei utat országos érdekeltségű úttá
nyilvánítsák, az akkori elképzelés szerint a községközpontban lévő sarokházat vagy a kultúrházat kellett volna lebontani egy megfelelő méretű körforgalom kialakítása
érdekében. Annak ellenére, hogy ezt a változatot is elfogadta
az ákosfalvi önkormányzat, a terv pénzügyminisztériumi
szinten elakadt, túl költségesnek ítélték meg az országúttá
való nyilvánítás miatti beruházásokat. A nagy átmérőjű körforgalom és a leágazó sávok egy része átkerült volna a megyei útra, az országos érdekeltségű útügy azonban nem
ruházhat a megyei útba. Tavaly egy korszerűnek mondott
körforgalmat építettek ki az ákosfalvi útkereszteződésben,
hogy felgyorsuljon a forgalom, és kevesebb legyen a kipufo-

azonban a fővárosi vezetőség ellenérve az, hogy ahhoz teljesen újjá kellene építeni, korszerűsíteni, kiszélesíteni az útszakaszt, amire a jelen körülmények között nincs lehetőség. Az
előírásszerű többsávos országút megvalósítása lehetetlen,
ugyanis a sűrűn lakott településeken nagyon közel vannak a
házak az úttesthez, főleg Dózsa György községben. Másrészt
egy olyan jellegű teljes korszerűsítés, amelynek során országúttá lehetne nyilvánítani az említett megyei utat, néhány évre
teljesen megbénítaná az ott áthaladó forgalmat. Ezért az országos útügyi igazgatóság vezetősége szerint az egyetlen alternatíva az autópályák megépülése, azok folytatása pedig
átvehetné a sokat emlegetett terelőút szerepét. Ha az országos
útügyi igazgatóság ügykezelésbe venné a151D megyei utat,
annak az átépítésével sem végeznének gyorsabban, mint
ahogy megépülne az autópálya, amely már lassan, de biztosan jelét mutatja annak, hogy talán mégiscsak elkészül – válaszolták az országos hatóság illetékesei.
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Még labdához sem ért a Sepsi
OSK, és már vezetett is a CFR a
felsőházi rájátszás nyitómeccsén:
a házigazda alakulat a 21. másodpercben betalált a szentgyörgyiek
kapujába, George Ţucudean 16
méterről, kapásból bikázta a jobb
Szerkeszti: Farczádi Attila
felső sarokba a labdát (1-0), számolt be az NSO. A hazai együttes
uralta az első félórát, azonban
Deac fejesénél és Djokovic lövésénél már résen volt Niczuly Roland, a Sepsi kapusa. A vendégek
a 35. percben lőttek először kapura, de Sato, majd Tandia kísérAz 1. ligás labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszá- leteinél is résen volt a CFR kapuját őrző Arlauskis.
sának 1. fordulójában rövid idő alatt harmadszor is öszA második félidő is gyors góllal indult, ám ezúttal a
szemérte erejét a CFR és a Sepsi OSK: a szombat esti Sepsi talált be, a csereként beállt Mensah tökéletes helytalálkozót is a kolozsváriak nyerték, ezúttal 3-1-re.
zetbe hozta Vasvárit (1-1). A CFR Djokovic fejesével
gyorsan visszavette a vezetést (2-1), ám
Culio két gyors sárgája miatt emberhátrányban kellett kibekkelje az utolsó húsz
percet. A szentgyörgyiek beívelései azonban nem okoztak gondot a CFR védelmének, a ráadáspercekben pedig Omrani
kiharcolt egy 11-est, amelyből Deac biztossá tette a kolozsvári sikert (3-1) – rövid
időn belül harmadszor, a CFR a kupában
és a bajnokság alapszakaszának utolsó
fordulójában is felülmúlta a Sepsit.
Az alsóházban a Vasile Miriuţă edzette
Hermannstadt elvesztette a Szeben megyei rangadót a Medgyesi Gaz Metan
ellen. A nagyszebeni együttes a két gól
mellett két piros lapot is kapott, az első
félidő végén Dalbeát második sárgával
állította ki a játékvezető, a 84. percben a
szándékosan
ellenfele arcába fejelő DanFotó: GSP
dea számára ért véget a mérkőzés.
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A Kolozsvári CFR harmadszor
is legyőzte a Sepsit

Eredményjelző
* 1. liga, rájátszás, 1. forduló: felsőház: Kolozsvári CFR – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 3-1;
alsóház: Bukaresti Dinamo – Dunărea Călăraşi 2-0, Nagyszebeni Hermannstadt – Medgyesi Gaz Metan
0-2. Az élcsoport: felsőház: 1. CFR
30 pont, 2. FCSB 25, 3. Craiova 23,
...6. Sepsi OSK 19; alsóház: 1. Dinamo 19 pont, 2. Medgyes 19, 3. Botoşani 18.

* 2. liga, 24. forduló: Energeticianul Şirineasa – FC Argeş Piteşti 00, Bukaresti Metaloglobus – CS
Mioveni 2-0, Zsilvásárhelyi Pandurii
– Bukaresti Daco-Getica 0-2, CS
Baloteşti – Konstancai Farul 0-1,
Sportul Snagov – Dacia Unirea Brăila 1-0, Aradi UTA – Temesvári ACS
Poli 2-1, Temesvári ASU Politehnica
– Bákói Aerostar 1-2. Az élcsoport:
1. Snagov 55 pont, 2. Clinceni 51, 3.
Kolozsvári U 50.

* 3. liga, I. csoport, 17. forduló:
CSM Paşcani – Ştiinţa Miroslava
1-0, CSM Focşani – CSM Râmnicu
Sărat 1-0, Şomuz Fălticeni – Foresta
Suceava 1-1, Radóci Bucovina Rădăuţi – Kézdivásárhelyi KSE 6-0,
Bodzavásári Gloria – Bodzavásári
Metalul 2-0, Karácsonkői Ceahlăul
– Sporting Lieşti 1-2, Sănătatea Darabani – Galaci Oţelul 1-1. Az állás:
1. Gloria 44 pont, 2. Galac 39, 3.
Radóc 34, ...10. Kézdivásárhely 18.

Az éllovas Ferencváros simán
nyert az MTK otthonában

A listavezető Ferencváros 3-1-re
nyert az MTK Budapest otthonában
a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 24. fordulójának zárómérkőzésén.
Az MTK sok és fegyelmezett
munkával a mezőnyben egyenrangú
partnere tudott lenni az esélyesebb
Ferencvárosnak, a szünetre mégis
háromgólos hátrányba került. A különösen a jobb szélen hatékony vendégcsapat hat helyzetéből hármat
gólra váltott – Varga Roland után
kétszer Davide Lanzafame volt eredményes –, a hazai együttes pedig
semmilyen veszélyt nem jelentett a
kapura.
A második félidőben a Ferencvárosnál elfogyott a lendület és a tűz is,
Marcel Heister, a Ferencváros (j) és Katona Máté,
ezt kihasználva az MTK helyzeteket
az MTK Budapest játékosa. Fotó: MTI/Czagány Balázs
dolgozott ki, és előbb egy keresztlécig, majd a 77.
Visszaesett a Vidi
percben a szépítő
Két
ponttal
nőtt
a
listavezető
Ferencváros előnye a címvédő
találatig is eljutott
Gera Dániel szó- MOL Vidi FC-vel szemben a labdarúgó OTP Bank Liga talóját követően. A belláján a szombati 24. fordulót követően. A székesfehérváriak
hátralévő időben ugyanis csak 2-2-es döntetlent játszottak Pakson. A sereghajtó
a vendégek job- Haladás az előző körhöz hasonlóan ismét nyert – ezúttal az
ban koncentráltak Újpest ellen, 3-2-re –, de hátrányát nem sikerült csökkentenie
a védekezésre, és a bennmaradás szempontjából, mert a tizedik helyezett Diósmár nem enged- győr is begyűjtötte a három pontot.
OTP Bank Liga, 24. forduló: Debreceni VSC – Mezőköték közelebb magukhoz
a vesd Zsóry FC 1-0, Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia FC
1-0, Szombathelyi Haladás – Újpest FC 3-2, Kisvárda Master
házigazdákat.
A Ferencváros Good – Budapest Honvéd 1-1, Paksi FC – MOL Vidi FC 2-2,
a szezonban har- MTK Budapest – Ferencvárosi TC 1-3.
madszor, sorozatban negyedRanglista
szer győzte le az 1. Ferencváros
24
16
4
4
53-19
52
MTK-t, amely a 2. Vidi
24
13
5
6
39-25
44
tavaszi idény ha- 3. Debrecen
24
10
7
7
29-27
37
todik
bajnoki 4. Újpest
24
9
10
5
30-18
37
mérkőzésén ne- 5. Honvéd
24
10
6
8
28-24
36
gyedszer szenve- 6. Mezőkövesd
24
8
8
8
34-31
32
24
9
4
11
34-37
31
dett vereséget. 7. MTK
24
7
10
7
29-32
31
Ebben az idő- 8. Paks
24
8
3
13
27-32
27
szakban három 9. Puskás Akad.
24
7
6
11
24-44
27
hazai fellépésén 10. Diósgyőr
24
6
7
11
24-40
25
egyetlen pontot 11. Kisvárda
12. Szombathely 24
4
4
16
21-43
16
sem szerzett.
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Aranycsapat-emlékév:
a 95 éve született
Zakariás Józsefre emlékeztek

Zakariás Józsefre, az
Aranycsapat 95 éve született balfedezetére emlékeztek múlt héten, kedden a
budapesti Olimpiai Parkban
található nemzeti színű ötkarikánál.
Az Aranycsapat Emlékév
Testület elnöke, Lomnici
Zoltán kiemelte, hogy Zakariás József a magyar labdarúgó-válogatott
talán
legstabilabb tagja, annak
szürke eminenciása volt, aki Fotó: Kovács Márton Ernő
pontos passzaival hívta fel
magára a figyelmet. Hozzátette: a 35-szörös válogatott játékos nemcsak
a helsinki olimpiai aranyérem kivívásában vállalt fontos szerepet,
hanem részese volt 1953 novemberében az évszázad mérkőzésének, az
angolok elleni 6-3-as, majd a budapesti 7-1-es diadalnak, s játszott az
1954-es berni világbajnoki döntőben is.
A testület elnöke emlékeztetett arra, hogy az Aranycsapatból Zakariás
volt az egyetlen, aki a németek elleni, 3-2-re elvesztett vb-finálé után
többé már nem húzhatta magára a válogatott mezét. „Hatvanöt év elteltével szeretnénk némi elégtételt adni neki, mert ettől úgy érezhette,
hogy az ő nyakába varrták a berni vereséget, noha a korabeli szakírók
szerint ő sem játszott rosszabbul azon a mérkőzésen, mint Puskás, vagy
mondjuk Bozsik” – fogalmazott Lomnici, aki felidézte azt is, hogy pályafutása befejezése után Zakariás edzőként is nagyot alkotott, például
azzal, hogy a nyugat-afrikai Guineában lerakta a labdarúgás alapjait.
Ifj. Buzánszky Jenő – aki szintén tagja a testületnek – felidézte, hogy
Zakariás amolyan zongoracipelő volt a csapatban, a pályán kívül azonban igazi közösségteremtő személyiségnek számított. Puskásék közül
ő tudott egyedül zongorázni, s édesapja elbeszélése szerint előfordult,
hogy ezt a tudását a meccsek után a vacsoráknál a társai is megismerhették.
Az Aranycsapat-emlékévet a kormány nevében Szabó Tünde sportért
felelős államtitkár által Puskás Ferenc születésének 90. évfordulóján,
2017 áprilisában hirdette meg, s eredetileg úgy tervezték, hogy az új
Puskás Ferenc Stadion avatásáig tart majd. Lomnici Zoltán bejelentette,
hogy a határon túli magyarok kérésére a testület ezután is folytatja tevékenységét, s Aranycsapat Testület néven végzi tovább a munkáját, és
ápolja majd az együttes hagyományát – a jövőben is állami és MLSZtámogatás nélkül.
A Budafokon született Zakariás József a Budapesti Bástyával és a
Vörös Lobogóval magyar bajnok volt, és megnyerte a Mitrópa Kupát.
Fiatalon, 47 évesen, 1971. november 22-én hunyt el.

Legnagyobb sztárjaival érkezik
Budapestre a horvát válogatott

A Horvát LabdarúgóElőzetes keretet hirdetett Cosmin Contra
szövetség honlapján köSvédország (március 23.) ellen idegenben, a Feröer szigetek
zölte férfi A válogatottja (március 26.) ellen hazai környezetben játssza első két mérkőzését
24 játékosból és 4 tartalék- az Európa-bajnokság selejtezőjében a román labdarúgó-válogatott.
ból álló keretét a március A csapat edzője, Cosmin Contra kihirdette az előzetes keretet,
21-ei Azerbajdzsán és a amelybe egyelőre csak külföldön futballozó játékosokat nevezett, a
március 24-ei Magyaror- hazai bajnokságban szereplők közül csak később jelöli ki azokat,
szág elleni Eb-selejtezőkre,
amelyben az európai top- akiket számításba vesz a két meccsre.
* kapusok: Ciprian Tătăruşanu (Nantes), Pantilimon (Nottingham
bajnokságokban szereplő
legnagyobb horvát sztárok Forest), Niţă (Sparta Prága), Lung (Kayserispor)
* hátvédek: Vasile Mogoş (Cremonese), Cristian Săpunaru (Kayszerepelnek.
Zlatko Dalić 24 fős kere- serispor), Ionuţ Nedelcearu (FC Ufa), Vlad Chiricheş (Napoli), Dratében a tavalyi aranylabdás goş Grigore (Ludogorec), Cosmin Moţi (Ludogorec), Alin Toşca
Luka Modrić mellett ott van (PAOK Szaloniki), Cristian Ganea (Numancia)
* középpályások: Răzvan Marin (Standard Liege), Paul Anton
a Barcelonában játszó Ivan
Rakitić és a Chelsea alapem- (Krilija Szovjetov), Alexandru Chipciu (Sparta Prága), Dorin Robere, Mateo Kovačić is. A tariu (FC Asztana), Nicolae Stanciu (Al-Ahli), Andrei Ivan (Rapid
horvát szövetségi kapitány 4 Bécs), Alexandru Maxim (Mainz), Alexandru Mitriţă (New York
tartalék játékost is megneve- City FC)
* támadók: Gheorghe Grozav (Kisvárda), George Puşcaş (Pazett.
A horvát labdarúgó-válo- lermo), Claudiu Keserü (Ludogorec), Florin Andone (Brighton &
gatott kerete Azerbajdzsán Hove Albion)
és Magyarország ellen:
* kapusok: Lovre Kalinić
(Aston Villa), Dominik Livaković (Dinamo), Simon
Sluga (Rijeka)
* védők: Domagoj Vida
(Besiktas), Dejan Lovren
(Liverpool), Tin Jedvaj
(Bayer Leverkusen), Borna
Barišić (Glasgow Rangers),
Marin Leovac (Dinamo
Zagreb), Antonio Milić (Anderlecht), Duje Ćaleta-Car
(Marseille)
* középpályások: Luka
Modrić (Real Madrid), Ivan
Rakitić (Barcelona), Mateo
Kovačić (Chelsea), Milan A tavalyi aranylabdás, Luka Modrić (k) is tagja lesz a Budapestre érkező horvát csapatnak.
Badelj (Lazio), Marcelo Fotó: mlsz.hu
Brozović (Inter), Marko
Rog (Sevilla), Mario Pašalić (Atalanta), Filip Bradarić (Cagliari)
* támadók: Ivan Perišić (Inter), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Rebić (Eintracht Frankfurt),
Marko Pjaca (Fiorentina), Nikola Vlašić (CSZKA Moszkva), Josip Brekalo (Wolfsburg)
Sérülés vagy eltiltás esetére a horvát szövetségi kapitány Karlo Bartolecet (Nordsjaelland), Bruno
Petkovićot (Dinamo Zágráb), Marin Pongračićot (RB Salzburg), illetve Josip Posavecet (Hajduk
Split) jelölte meg tartalékként.
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Ajándékokat osztogatott az MSE

Bálint Zsombor

Kiábrándítóan szerepelt a Marosvásárhelyi MSE 3. ligás labdarúgócsapata a 17. bajnoki
fordulóban rendezett találkozón, és
hazai pályán – ha lehet Nyárádszeredát annak tekinteni, ahol a tavaszi idényben pályaválasztóként
játszanak – 0-4-es vereséget szenvedett.
„Ajándékozó” kedvében volt a
marosvásárhelyi csapat, bár karácsonyt már rég magunk mögött
hagytuk. Az ellenfél, a Medgyesi
Gaz Metan többnyire nagyon fiatal
játékosokból álló fiókcsapata
ugyanis semmivel sem volt jobb
mezőnyben, ám minden gólját vaskos marosvásárhelyi szarvashibák
előzték meg. A vendégek pedig köszönték szépen, és nem utasították
el a felkínált lehetőséget. Való igaz,
az MSE felkészülése nem zajlott
megfelelően, a nehézségek miatt a
keret összetétele sem alakult úgy,
ahogy kellett volna, de mindez
nem feltétlenül magyarázat azokra
a hibákra, amelyeknek tanúi lehettünk.
A mérkőzés első perceiben a
vendégek kapták el jobban a ritmust, az első lövést azonban az
MSE részéről jegyezhettük Ruja
révén, aki emelni próbált, de Gîrnod könnyedén megfogta a kapu
közepére érkező labdát. A 11. percben aztán becsapott az első villám.
Hăjmăşan a saját térfeléről indulva
átlósan végigvezette a pályán,
senki nem támadta meg, aztán a tizenhatoson belülre kerülve, laposan rálőtte a rövid sarokra. Molnár
letérdelt, hogy megfogja, a labda

pedig a lába között becsorgott a kapuba: 0-1. A marosvásárhelyi
kapus még bizonytalankodott néhányszor, a medgyesiek azonban
már nemigen tudták megközelíteni
a kapuját. Mezőnyfölényt így az
MSE alakított ki, azonban a középpályán túl elfogyott a tudomány, és
a vendégek nem tették meg azt a
szívességet, hogy ők is hibázzanak.
A marosvásárhelyi csatárok folyamatosan késlekedtek a lövéssel,
iszapbirkózás zajlott a két tizenhatos között, nem volt lejegyzésre érdemes kapujelenet.
A második félidő szintén az
MSE mezőnyfölényével kezdődött, de csak a tizenhatos vonala
előtt. Aztán az 56. percben, egy
ritka medgyesi ellentámadás során,
Erdős-Balizs teljesen fölöslegesen
becsúszott a tizenhatos vonala mellett, kiszorított helyzetben található
ellenfélnek, és elkaszálta. Tizenegyes, amit szintén Hăjmăşan értékesített: 0-2. Még fel sem ocsúdott
a gól után a csapat, és egy újabb
labdát kaptak ajándékba a medgyesiek a jobbszélen. A beívelésre
Molnár rosszul jött ki, és Mateş
könnyedén fejelt az üres kapuba:
0-3.

Eredményjelző

A labdarúgó 3. liga V. csoportja 17. fordulójában a következő eredmények születtek: Székelyudvarhelyi FC – Csíkszeredai FK 0-1, Dési
Unirea – Radnóti SK 5-0, Nagybányai Minaur – Kolozsvári CFR II
1-1, Besztercei Gloria – Lénárdfalvi Comunal 3-0, Marosvásárhelyi
MSE – Medgyesi Gaz Metan II 0-4, Tordai Sticla Arieşul – Szászhermányi AFC 1-1, Kolozsvári Sănătatea – Tasnádi Unirea 2-0, Szászrégeni Avântul – Barcarozsnyói Olimpic Cetate 0-1.

Megkezdődött a 4. liga
tavaszi idénye

Ismét pattog a labda a megyei szintű labdarúgó 4. elit ligában, bár a
csillagászati eredményeket nézve az elit jelző kicsit a valóságtól elrugaszkodottnak tűnik. A valóság ugyanis azt mutatja, hogy van négy-öt
jobb képességű csapat, és a többiek. Ezek közül is kiemelkedik a Marosvásárhelyi CSM, amelynek eddig százszázalékos a mérlege, és ahogy
jelenleg állnak a dolgok, úgy tűnik, ezt a hibátlanságát meg is fogja
tudni őrizni. Ebben a fordulóban a legnagyobb arányú győzelmet azonban nem a CSM, hanem a 3. helyen álló Nyárádtői Unirea aratta. Elvileg
idegenben nyert 12-1-re a Nagysármás ellen, a meccset azonban a marosvásárhelyi műfüves pályán játszották, tekintve, hogy Sármáson még
nem alkalmas a játéktér a labdarúgásra. Ami ismét a figyelem középpontjába tereli a labdarúgó infrastruktúra állapotát. A megyei labdarúgó-egyesület nem tudja elég későre időzíteni a tavaszi bajnoki
kezdést, hogy mindenki készen álljon rá, használható (a minőségről még
nem is beszélünk) játéktérrel. (bálint)
Eredményjelző

A labdarúgó 4. elit liga 14. fordulójában: Ákosfalva – Marosvásárhelyi CSM 0-6, Nyárádszereda – Marosoroszfalu 0-8, Marosvásárhelyi Atletic – Szováta 1-2, Nagysármás – Nyárádtői Unirea 1-12,
Nyárádtői Viitorul – Náznánfalva-Marosszentkirály 6-1, Marosludas
– Kutyfalva 4-0, Dános – Segesvári CSM 0-4.

1. CSM

14

3. Unirea

14

2. Marosludas
4. Marosoroszfalu
5. Szováta
6. Atletic

7. Ákosfalva
8. Kutyfalva
9. Segesvár

10. Nyárádszereda
11. Náznánfalva
12. Nagysármás
13. Viitorul
14. Dános

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Ranglista
14

0

0

89-8

42

11

2

1

75-18

35

12
7
6
5
5
5
5
4
4
3
3
0

A marosvásárhelyiek így már
csak a becsületgólért rohamoztak,
de Ungur 25 méteres szabadrúgása
mellészállt, egy perccel később
pedig Mihály Zoltán utolsó védőként nem az egyszerű megoldást
választotta, gyakorlatilag adott egy
gólpasszt Sînceleannak, ő pedig ezt
ki is használta: 0-4. Az MSE második kapura tartó lövését a 81. percben jegyezhettük fel, amikor
Gîrnod a felső léc alól tolta ki
Ungur kapáslövését, ezzel azonban
el is fogyott a puskapor, sőt a vendégek akár az ötödiket is berúghatták volna, ha az egyedül elfutó
Mîndreant nem blokkolja Molnár.
Az újabb vereség – ráadásul a
mezőny egyik sereghajtójától –
pedig azt jelenti, hogy sürgősen
történnie kell valaminek, hogy a
csapat ne essen menthetetlenül
vissza, mert ezzel a hozzáállással,
amit most mutatott, más végkifejlet nehezen elképzelhető. A hét
végén az MSE Szászhermányba, a
csoport egyik jóképességű csapatának otthonába látogat, ahol rá
kell ébrednie, hogy húsvét (a feltámadás ünnepe) van közelebb a
naptárban, mint karácsony (az
ajándékozásé).
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Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 17. forduló: Marosvásárhelyi MSE –
Medgyesi Gaz Metan II 0-4 (0-1)
Nyárádszeredai pálya, 100 néző. Vezette: Dumitru Mormeci (Brassó)
– Pavel Cojocaru (Brassó), Viorel Pânzaru (Brassó). Ellenőrök: Dinu
Lucaciu (Kolozsvár), Toma Ivan (Beszterce).
Gólszerzők: Hăjmăşan (11., 56. – büntetőből), Mateş (58.), Sîncelean
(78.).
Sárga lap: Petriş (51.), Velichea (70.).
MSE: Molnár – Mihály, Ungur, Bucur, Gherman, Totó (67. Nagy
Hunor), Moldován (59. Dudás), Petriş, Fülöp (46. Erdős-Balizs), Ruja,
Tóásó (68. Velichea).
Medgyesi Gaz Metan II: Gîrnod – Capră, Cioban, D. Pop, Jica, Socaci (30. Bîrză), Sîncelean, Hăjmăşan (67. Băcilă), Doda, Bîrsan (54.
Avram), Mateş (67. Mîndrean).
1. Lénárdfalva
2. Csíkszereda
3. Nagybánya
4. CFR II
5. Sănătatea
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Boldog hölgyek a lelátón,
szomorú nőnapi vereség a pályán

Szabó Antal-Lóránd

Budai Barna-Lóránd, valamint
Răzvan Dan legénysége, miután a
tavaszi visszavágó nyitófordulójában értékes győzelmet aratott a
Szatmár megyei Tasnád otthonában, a Barcarozsnyói Olimpic Cetate gárdáját látta vendégül. A
találkozó kezdete előtt a szászrégeni futballisták, valamint a klub
gyerekcsapatainak tagjai a nemzetközi nőnap alkalmából színpompás
tulipánokkal ajándékozták meg a
lelátón szép számban helyet foglaló
hölgyeket (a hegedűk városában
ehhez hasonló nemes és szívhez
szóló gesztusra még nem volt
példa).
A mérkőzést jól kezdték a hazaiak, hiszen mindjárt a 8. percben
óriási gólhelyzetet dolgoztak ki:
ekkor Potor ellenállhatatlanul lódult meg a jobb szélen, zavartalanul betört a büntetőterületre, és már
csak a kapussal volt szemben, viszont mintegy 6-7 méterről jócskán
a kapu fölé lőtt! A vendéglátók
szempontjából ez volt az első játékrész legnagyobb gólszerzési lehetősége. Noha a továbbiakban is az
Avântul kezdeményezett, játéka
nem eredményezett jelentős veszélyt a tapasztalt Mutu kapujának
előterében. A 21. percben, az
egyébként eléggé lendületesen és
szervezetten játszó vendégcsapat
megszerezte a vezetést: kihasználva a régeni védőfal tétlenségét,
a jól helyezkedő Staicu közelről
könnyedén a kapu bal alsó sarkába
küldte a pöttyöst (0-1). Annak dacára, hogy az első félidőben a hazaiak teljesítménye korántsem
minősíthető fényesnek, Răzvan

Dan tanítványai derekasan küzdöttek, olykor lendületesen támadtak.
A 24. percben Bugnar hajszálpontos jobb oldali beadását Murar
mintegy 7 méterről melléfejelte. A
barcarozsnyóiak, noha eléggé ritkán támadtak, veszélyesen tették: a
44. percben Damian távoli kísérlettel próbálkozott, az erős lövést
Bucin kapuvédő, körülményesen
ugyan, de kiütötte.
A találkozó 52. percében a nagyon aktív Mariean kecsegtető
helyzetbe került, 12 méteres lövése
jócskán mellészállt. Az 56. percben
Bujor végezhetett el szabadrúgást
a büntetőterület bal oldali sarkából,
de nem találta el a kaput. Noha a
továbbiakban is az Avântul irányította a mérkőzést, ez a hajráig nem
nyilvánult meg említésre méltó
gólhelyzetekben. A 80. percben az
elismerésre méltó teljesítményt
nyújtó Bujor mesterien végzett el
23 méterról egy szabadrúgást, viszont Mutu hatalmas bravúrral hárított! Hét perccel később,
ismételten nagy egyenlítési lehető-
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ség adódott a szászrégeni gárda
előtt: ekkor egy jobb oldali beívelést követően Murar közelről fölé
fejelt. Lévén, hogy a Brassó megyei gárda meglehetősen húzta az
időt, az összecsapás végén Mădălin
Dumitru piteşti-i sípmester hat perc
hosszabbítást diktált! A harmadikban végérvényesen eldőlhetett
volna a mérkőzés sorsa: ekkor
Bucin vakmerően kimerészkedett a
kapujából, mintegy 25 méterre a
kaputól elvesztette a labdát, Moraru azonban kissé kényelmetlen
szögből az üresen maradt kapu
mellé lőtt. Ezt követően az utolsó
másodpercekben Pop mintegy 12
méteres erős lövését Mutu szenzációs reflexszel védte, ezzel gyakorlatilag megőrizte csapata számára
a három bajnoki pontot.
A játék képe alapján a házigazdák megérdemelték volna legalább
a döntetlent, ám a pontatlanság, a
kapkodás, valamint Mutu kapus kiváló teljesítménye és a vendégek
összjátéka mindezt nem tette lehetővé.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 17. forduló: Szászrégeni Avântul – Barcarozsnyói Olimpic Cetate 0-1 (0-1)
Szászrégen, Avântul-pálya, kellemes, tavaszi időjárás, mintegy 400
néző. Vezette: Mădălin Dumitru (középen), Lucian Tănase, Mădălin
Prioteasa – partjelzők (mindhárman Piteşti). Ellenőr: Ioan Duma (Nagyszeben), Albon Teodora (Kolozsvár).
Gólszerző: F. Staicu (21).
Avântul: Bucin – Bugnar, Pop, Merdariu, Pavel Alex.(19. Ad. Luca),
P. Luca, Covaciu, D. Potor (69. L. Moldovan), Chirilă (46. Laczkó),
Murar, Bujor.
Barcarozsnyó: Mutu – Colţofean, Dobre, Bogyor, Marin, Ţutu, Moraru, Drugă, Staicu, Mariean (66. Varlam), Damian (74. Striftică).

Kiss Madocsáról a Marosvásárhelyi TVR-ben

Március 9-én töltötte volna élete 75. évét Kiss Madocsa, az ASA aranycsapatának legendás labdarúgója,
későbbi másodedzője. Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorában a néhai védőre, a
mindenki Madójára emlékeznek a csapattársak és jó barátok. Sólyom Csabával és Fazakas Árpáddal Szucher
Ervin beszélget.

2019. március 11., hétfő _________________________________________________SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Videóbírós döntéssel jutott tovább a Manchester United és a Porto is

A Manchester United drámai végjátékban,
3-1-re nyert a Paris Saint-Germain otthonában, így a hazai 2-0-s vereséget követően jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája
nyolcaddöntőjéből.
Párizsban már a 2. percben megadta az
alaphangot az MU belga csatára, Romelu Lukaku: lecsapott a védő Thilo Kehrer borzalmas passzára, majd kicselezte Gianluigi
Buffont, és a kapuba helyezte a labdát. A PSG
azonnal magasabb fokozatba kapcsolt, és óriási nyomás alá helyezte számos alapemberét
– köztük az eltiltott francia világbajnok Paul
Pogbát – nélkülöző riválisát, amely így alig
tíz percig bírta, ekkor Juan Bernat egyenlített.
A folytatásban maradt a hazai mezőnyfölény,
de kimaradtak a lehetőségek, majd a 30. percEredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó mérkőzések:
* Paris Saint-Germain (francia) – Manchester United (angol) 1-3 (1-2), továbbjutott a
Manchester United 3-3-as összesítéssel,
több idegenben lőtt góllal
Gólok: Bernat (12.), illetve Lukaku (2.,
30.), Rashford (94.).
* FC Porto (portugál) – AS Roma (olasz)
3-1 (1-1, 1-1, 2-1) – hosszabbítás után, továbbjutott az FC Porto 4-3-as összesítéssel
Gólok: Soares (26.), Marega (52.), Telles
(117., 11-esből), illetve De Rossi (37.,
11-esből).

ben újra a vendégek kerültek előnybe. A világbajnok olasz kapus hibáját – egy könnyen
fogható lövés jött ki róla – Lukaku használta
ki.
A fordulást követően a PSG futballozott
fölényben, s úgy tűnt, az MU-nak nem lesz
lehetősége megszereznie a továbbjutást érő
gólt. Aztán a 90. percben Diogo Dalot próbálkozott egy lövéssel, ami lepattant az Old
Traffordon gólt szerző Presnel Kimpembéről.
A csapatok már felálltak a szöglethez, amikor
Damir Skomina játékvezető jelezte, videózás
következik, a visszajátszások alapján pedig
kiderült, a francia védő a 16-oson belül kézzel ért a labdához. A 11-est Marcus Rashford
értékesítette, ezzel óriási meglepetésre továbbjuttatta csapatát a nyolc közé.
A BL történetében először jutott tovább az
egyenes kieséses szakaszban egy gárda úgy,
hogy az első meccset hazai pályán két góllal
elveszítette.
A másik szerdai mérkőzésen az FC Porto
hosszabbítás után 3-1-re legyőzte az AS
Romát, így 4-3-as összesítéssel ugyancsak
bejutott a legjobb nyolc közé a labdarúgó
Bajnokok Ligájában. A nyolcaddöntő portugáliai visszavágóján – akárcsak az első mérkőzésen Rómában – a hazai csapat 2-1-re
nyert a rendes játékidőben. Következett így a
ráadás, amelyből már csak három perc volt
hátra, amikor videóbíróval büntetőhöz jutottak a vendéglátók: a 11-est Alex Telles higgadtan értékesítette. A lefújás előtti
pillanatokban a vendégek is bízhattak a VARban, de ők nem jutottak újabb büntetőhöz.

Ranieri váltotta Di Francescót az AS Románál
Az FC Portótól elszenvedett vereség és az ezzel bekövetkező BL-búcsú nyomán megvált
edzőjétől az AS Roma. Az olasz klub vezetősége már csütörtökön felmondott a szakvezetőnek, helyére pénteken Claudio Ranierit nevezték ki, őt múlt csütörtökön menesztették a
Fulhamtől. A 67 éves szakember november óta irányította az angol klubot, az olaszokkal
most június 30-ig szóló szerződést írt alá. Ranieri 2009 és 2011 között másfél évig már
irányította a Romát, amellyel második helyen végzett a 2009-2010-es bajnoki idényben.

A továbbjutás kérdését eldöntő pillanat: a Diogo lövésére háttal felugró Kimpembének a jobb karját találta el a labda.
Fotó: FTW

Solskjaer: mindig hittünk abban, hogy továbbjuthatunk
A Manchester United vezetőedzője, Ole Gunnar Solskjaer a Paris Saint-Germain vendégeként aratott 3-1-es szerdai győzelem után azt mondta: mindig hittek abban, hogy a
2-0-s hazai vereség ellenére továbbjuthatnak labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből, bár a kétgólos hátrány mellett sérülés és eltiltás miatt tíz játékosára nem számíthatott.
„Volt egy tervünk. Nem az, hogy birtokoljuk a labdát és mi irányítsunk. Úgy készültünk,
hogy az első tíz percben egy góllal teremtünk magunkat esélyt a továbbjutásra. Megtettük”
– nyilatkozta Solskjaer. „Minden ellenünk szólt, de már hozzászoktunk ehhez. Megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, és kivívtuk azt az eredményt, ami kellett.”
A PSG vezetőedzője, Thomas Tuchel a kiesést jelentő vereség után közölte, nagyon
nehéz veszíteni és elfogadni a búcsút. „Ha egy ilyen mérkőzést veszítünk el, az rettenetes
és kegyetlen, mert a 180 percnyi játék alapján nem ezt érdemeltük” – közölte a német tréner, aki szerint angol ellenfelük úgy szerzett három gólt a mérkőzésen, hogy nem is volt
támadójátéka. A büntetőhöz annyit tett hozzá, hogy ő a VAR-rendszer nagy támogatója,
de Diogo Dalot lövésénél úgy érezte, hogy elment a kapu fölött, és meglepődött, amikor
Presnel Kimpembe kezezése miatt végül büntetőhöz jutott az MU. „A kezezéseknél mindig
sok szempontot kell figyelembe venni. Vannak, akik ugyanazt az esetet annak látják, mások
nem. A lövés nem találta volna el a kaput, így a büntető befújása kemény ítélet volt” –
mondta Tuchel.

Komoly előnyben a Napoli és a Chelsea

A Napoli és a Chelsea is 3-0-ra győzött házigazdaként a
* Eintracht Frankfurt (német) – Internazionale (olasz) 0-0
* Zenit (orosz) – Villarreal (spanyol) 1-3 (1-1)
labdarúgó-Európa-liga nyolcaddöntőjének csütörtök esti első
Gólszerzők: Azmun (35.), illetve Iborra (33.), Moreno
mérkőzésén. A nápolyiak a Salzburgot, a londoniak pedig a
Dinamo Kijevet győzték le magabiztosan. A visszavágókat (64.), Morlanes (71.).
* Rennes (francia) – Arsenal (angol) 3-1 (1-1)
egy hét múlva rendezik.
Gólszerzők: Bourigeaud (42.), Koscielny (65., öngól), Sarr
Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzések:
(88.), illetve Iwobi (4.).
* Chelsea (angol) – Dinamo Kijev (ukrán) 3-0 (1-0)
Kiállítva: Papasztatopulosz (41., Arsenal).
* Sevilla (spanyol) – Prágai Slavia (cseh) 2-2 (2-2)
Gólszerzők: Pedro (18.), Willian (65.), Hudson-Odoi (90.).
Gólszerzők: Ben Yedder (1.), Munir (28.), illetve Stoch
* Valencia (spanyol) – Krasznodar (orosz) 2-1 (2-0)
(25.), Král (39.).
Gólszerzők: Rodrigo (12., 24.), illetve Claesson (63.).
* Zágrábi Dinamo (horvát) – Benfica (portugál) 1-0 (1-0)
* SSC Napoli (olasz) – Salzburg (osztrák) 3-0 (2-0)
Gólszerző: Petkovic (38., tizenegyesből).
Gólszerzők: Milik (10.), Ruíz (18.), Onguene (58., öngól).

Sárkányölő újságírók

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) a csapata nyerte a
marosszentgyörgyi Sárkányok által szervezett Greenfeld-kupa öregfiú-focitornát
a múlt hét végén. A PRESSing ezúttal
maximális teljesítménnyel zárta a színvonalas turnét, háromból három mérkőzést nyerve.
A négy csapat aránylag hasonló játéktudást képviselt, a különbséget inkább az
erőnlét, az összpontosító képesség vagy
a kispad hossza tette. Így a 40 perces
mérkőzések némelyike kissé csalóka
eredménnyel végződött. De negyvenen
felül nem szégyen, ha menet közben elfogy a benzin! A résztvevők a hangulat
és főként a testmozgás kedvéért fociztak.
Bár kemény összecsapások voltak, számos esetben az öregfiúk valóságos
örömfocit játszottak. Jó volt látni, amint
a
házigazda
Greenfeld milyen
szépen,
technikásan és
változatosan
szövi a támadásait, a Méhecskék mekkora
erőbedobással
küzd meg minden egyes labdáért,
a
Sárkányok micsoda hatékonysággal használja
ki szinte minden
egyes ellentámadását.

A kupa sorsa az utolsó fordulóban dőlt
el, amikor az addig egyaránt hatpontos
szentgyörgyi Sárkányok az újságírókkal
mérkőzött meg. A döntetlen az addig
jobb gólarányt kerekítő szervezőknek
kedvezett volna. És senki nem lepődött
volna meg azon, ha a csapatok ikszelnek,
ugyanis egy hónappal korábban, a Pressing-kupán a két együttes nem bírt egymással. Mi több, akkor az újságíróknak
csak az utolsó pillanatban sikerült
egyenlíteniük és 4-4-re zárniuk a mérkőzést. Ezúttal azonban a sajtósok egy
gyors 3-0-s kezdéssel már az első nyolc
percben eldöntötték a küzdelem sorsát.
Marosszentgyörgyi barátaik csak 6-0-nál
találtak a hálóba, két góljukra azonban
ugyanannyi volt a választ. Így a Pressing
egy meglepően nagy különbségű, 8-2-es
győzelemmel zárta azt a tornát, amely-
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Eredményjelző
Labdarúgó-öregfiútorna a Greenfeldkupáért: Méhecskék – Sárkányok
1-3, Greenfeld – PRESSing 0-1,
Sárkányok – Greenfeld 7-1, PRESSing – Méhecskék 6-2, Greenfeld –
Méhecskék 7-2, PRESSing – Sárkányok 8-2.
A torna végeredménye: 1. PRESSing
9 pont (15-4-es gólkülönbség), 2. Sárkányok 6 pont (12-10), 3. Greenfeld
3 pont (8-10), 4. Méhecskék 0 pont
(5-16).

nek első találkozóját alig-alig, az utolsó
percben nyerte meg.
Íme a kupagyőztesek kerete: Szucher
Ervin – Berekméri Edmond, Czimbalmos Ferenc, Szöllősi László, Czimbalmos Csaba, Mihály Csaba, Enyedi
Csaba, Csutor András Tomi és Székely
Szilárd.

Elmondták, mit várnak
a Budapesten rendezendő
női Bajnokok Ligája-döntőtől

A tavalyi döntőt az Oympique Lyon hosszabbításban nyerte a Wolfsburg
ellen. Fotó: AP

Megkezdődött pénteken, a nemzetközi nőnapon a jegyárusítás a női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjére, amelyet május 18-án rendeznek a Groupama Arénában.
A mérkőzés helyszínén tartott pénteki sajtótájékoztatón
a magyar szövetség (MLSZ) szóvivője, Sipos Jenő azt
mondta, az MLSZ és az európai szövetség is azt szeretné,
ha minél több néző látogatna ki a stadionba, és jó hangulatú lenne a BL-döntő. Ezt a célt szolgálja, hogy a – névre
szóló – belépőket 500 és 1000 forint közötti áron lehet
megvásárolni. „Abban is bízunk, hogy a döntő révén további híveket toboroz majd a női labdarúgás” – tette
hozzá.
A magyar női válogatott szövetségi kapitánya, Markó
Edina szerint fontos, hogy mi marad itt egy ilyen mérkőzés után. „Fontos, hogy a lányok kezdjenek el futballozni,
lássák ezt a minőséget, hogy mi a női topfutball, a szüleik
lássák, hogy a lányok nőiesek, csinosak, a testnevelők azt,
hogy a női foci komoly, adjanak nekik focilabdát, a sportvezetők pedig azt, hogy a női labdarúgás minőséget képvisel” – fogalmazott.
A Ferencváros korábbi válogatott labdarúgója, Telek
András – aki BL-mérkőzéseken is játszott, és volt a női
válogatott kapitánya is – úgy vélekedett, ennek a mérkőzésnek az a lényege, hogy minél több szülő hozza el a gyerekét, próbálja meg kiszakítani a virtuális világból. „Azt
szeretném, ha minél több szülő úgy gondolná, lányának
itt a helye” – mondta.
A tavalyi döntőt az Oympique Lyon hosszabbításban
nyerte a Wolfsburg ellen. A francia csapatban pályára lépett az olimpiai bajnok, német válogatott Marozsán Dzsenifer, míg a másik oldalon Jakabfi Zsanett révén volt
magyar érintettség.
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Marosvásárhely: minőségi oktatás felújított iskolákban

Amikor oktatásról beszélünk, akkor gyermekeink jövőjéről, beruházásokról, javításokról, beszerzésekről és karbantartásról is beszélünk. A marosvásárhelyi oktatási intézmények épületeinek 80%-ánál folytatjuk a
különféle felújítási munkákat.
„A munkáscsoportok újrakezdték a vízszigetelési munkálatokat, hiszen
az időjárás egyre inkább kedvező e tevékenységhez. Vízszigetelésről, a
hőkomfort javításáról van szó, dolgozunk egy sportbázis kialakításán, természetesen dolgoznak a sétányok, a sportpályák, valamint az oktatási intézmények udvarainak és azok környékének rendbetételén. A továbbiakban
felújítási munkálatokat végzünk az osztálytermekben, a folyosókon és a
mellékhelyiségekben, hiszen mindez része a tavaly ősszel elkezdett programnak, amelynek fő célja, hogy tökéletes körülményeket biztosítsunk az
oktatási folyamat számára. A különböző szakaszokban levő munkálatok
felügyelet alatt zajlanak, úgy, hogy a kényelmetlenség, a kiváltó októl függetlenül, a lehető legcsekélyebb legyen az oktatási folyamatban részt vevők
számára. Köszönjük az összes érintett félnek – beleértve az igazgatókat és
az adminisztrátorokat –, hogy megértették ennek az erőfeszítésnek a fontosságát, és feltétel nélkül támogattak” – mondta a polgármester tanácsadója, Claudiu Maior.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
bel- és külkapcsolati osztálya

Közlemény

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a 2019. március 11. – április 13. közötti időszakban megszervezi az általános tavaszi nagytakarítást, amely során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. A március 11-16. közötti hét utcabeosztása:

Március 11.: Északi, Prahova, Liget, Homoród, Szamóca, Orgona, Tolsztoj, 1989. December 22.,
Bükkös, C. R. Vivu, Székely Vértanúk, Asztalos, Hajnalcsillag, Béke, G. Coşbuc, Építők, Gyöngyvirág;
Március 12.: N. Grigorescu, Kosárdomb/Kornisa sétány, Gh. Marinescu, Sürgősségi kórház parkja,
D. Cantemir, Ciugudean, I. Dumitrache, Keleti, Ioan Bob, Ştefan Rusu, Teleki Sámuel,
Tető, Köcsög, Cserjés, Argeş, Trébely;
Március 13.: Nyár, Kőrösi Csoma Sándor, H. Coandă, Gábor Áron, Szegfű, Posada, Somostető,
Nagyerdő köz, Nagyerdő, Fülemüle, Petry Ádám utcák;
Március 14.: M.Viteazu, Kollégium, N. Iorga, Vár sétány, Ana Ipătescu, Mogyorós, Szebenihavasok,
Bazsarózsa, V. Babeş, A. Şaguna, Azuga, Cosmin, Nagy Pál, Szarvas;
Március 15.: Maroshévíz, Avram Iancu, Régi Kórház, Palás köz, Visó utca, Köztársaság téri park,
Aranyos, Motru, A. Vlahuţă, Mihály király (volt December 30.), Küküllő, Mărăşeşti
tér, Mărăşti utca;
Március 16.: Villanytelep, Sportcsarnok környéke, Mátyás király tér, Malom, Arany János, Tamás
Ernő, Cloşca, Cuza Vodă, Bolgár tér, Győzelem tér, Tusnád, Ifjúság, Városháza, G.
Enescu utca, Színház tér, Rózsák tere, Petőfi Sándor tér, Posta, Forradalom utca.
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint
az ezekhez tartozó területeket és zöldövezeteket, és tartsák be a következőket:
1. A hulladékot helyezzék ki a járdák szélére (kupacokba), a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon.
2. A fakorona-alakításból származó ágakat külön kell tárolni, ellenkező esetben ezeket nem szállítják el.
3. A hulladékot a munkacsoportok a meghirdetett program szerinti napon szállítják el minden utcából.
4. A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a köztisztasági vállalathoz (a Salubriserv Rt.-hez)
benyújtott előzetes megrendelés alapján szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják.
5. Ne tegyék ki, mert nem szállítják el az építkezésből vagy bontásból, felújításból származó hulladékot
(törmelék, tégla, beton).
Ezeket a hulladékokat csak előzetes megrendelés alapján lehet elszállíttatni, ezért mind a jogi, mind a természetes (magán-) személyek kérvényt kell benyújtsanak a Salubriserv köztisztasági vállalathoz.
Rendkívüli esetekben (időjárási viszonyok, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.) a
program változhat és a későbbiekben közlik az elszállítási időpontokat.
Moldovan Florian
ADP-igazgató

Târnăvean Petru
osztályvezető

Közlemény

A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal 2019. március 25. és április 11. között
tavaszi nagytakarítást szervez a városban

Felkérjük a kereskedelmi társaságokat, közintézményeket,
gazdasági egységeket, lakó- és tulajdonosi társulásokat, valamint Szászrégen lakóit, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat,
az udvarokat, kerteket, és tegyék ki a hulladékot az erre a
célra kialakított helyekre, a háztartásiszemét-tárolók mellé
(lakónegyedekben), vagy a járdák szélére (a magánházban
lakók), ahonnan az alább közölt program szerint elszállítják
a munkacsoportok. A tavaszi nagytakarításkor a háztartási
berendezéseket (bútorok, padlószőnyegek, kerékpárok, textíliák, ajtók, ablakok stb.), az elektronikai és villamossági hulladékot, valamint a háztáji gazdaságokból vagy a
lakónegyedekben levő zöldövezetekből, parkokból származó
gallyakat, faleveleket is elszállítják. A gallyazásból származó
ágakat 1 méternél rövidebbre kell szabni és összekötni, hogy
könnyebben szállíthassák el.
Nem viszik el az építkezési törmeléket, belső átrendezésből származó törmeléket (cserepeket, téglát, fali- és padlócsempét), a veszélyes hulladékokat (akkumulátor, használt
olaj, elemek, neoncsövek, villanyégők stb.) a kórházi szemetet (fecskendők, gyógyszer stb.), a vegyi hulladékot (lakkok,
festékek stb.), az ablak- és egyéb üveget (befőttesüveg stb.).
Az üveget (összetört ablaküveg kivételével) az erre a célra
kihelyezett harang típusú gyűjtőedénybe kell tenni.
Azért, hogy akadálymentes legyen a tavaszi nagytakarítás,
felkérjük a lakókat és a gazdasági egységek, közintézmények
vezetőit, hogy tartsák tiszteletben a beütemezett időpontokat.

A szászrégeni tavaszi nagytakarítás terve

I. körzet: Beng, Beresztelki-domb, Cseresznyés-domb,
Kakas-domb, Meggyes, Szőlős, Gyümölcsös (Pometului),
M. Viteazu (a Szőlős utcáig), Almafa, Szilvafa, Kalász, Hóvirág, Nárcisz, Pacsirta, Vasile L. Pop. Bartók Béla, Rudolf
Wagner Regeny – március 25-e, 8 óra
II. körzet: Liliom, Berek (Dumbravei), Bükkös, Krizantém, Arató, Gyertyános, Tavasz, Szegfű, Kertész, Káposztás, Malom, Kilátó (Foişor), Nagypiac tér, Vágóhíd,
Abafájai (a Kilátó és a Lidl közötti szakaszon), Tél, Hársfa,
N. Bălcescu, Bazsarózsa, Forrás, Orgona – március 26-a,
8 óra
III. körzet: Horea, Horizont, Galamb, Hegy, M. Viteazul
(a Nagypiac és a Köztársaság utca között) M. Viteazul negyed, Grigorescu, Hajnal, Coşbuc, Kórház, Nagyerdő,
Tölgyfa, Todea bíboros – március 27-e, 8 óra
IV. körzet: M. Eminescu, Szarvas, P. Maior tér, Radnai
negyed – március 28-a, 8 óra
V. körzet: Vadász (a Pandúrok és az Ősz utca közötti szakasz), Ősz, Rozmaring, Dózsa György, Fecske, Szentjánosbogár, Nyár, Sós, Iskola, Stadion, Köztársaság, Lovassági
(Călăraşilor), Terasz, Kikerics, Kispiac, Víz, Aurel Vlaicu,
Ifjúsági park, Ibolya, Kövecses – április 1-je, 8 óra
VI. körzet: Juharos, Legelő, Dr. V. Nicolescu, Vadász,

I. Maloş, I. Creangă, Rigó, Pandúrok (a P. Maior tér és a
Vadász utcák közötti szakasz) – április 2-a, 8 óra
VII. körzet: Dedrádszéplaki, Csipkebogyós, Farkas, Kemény János, Görbe, Erdő (Codrului), Szántóvető, Pandúrok
(a Vadász utcai útkereszteződéstől), Maros, Méhecske,
Váralja, Vár – április 3-a, 8 óra
VIII. körzet: Hegedű, Caraiman, Koós Ferenc, S. Bărnuţiu, Gh. Şincai, Egyesülés út, 1918. December 1. utca,
Fürdő, Állomás, Állomás negyed, Tulipán, Gyöngyvirág –
április 4-e, 8 óra
IX. körzet: Folyó (Râului), Fűzfa, Új-Felfalusi, Nyíres,
Gát (Duzilor), Szabadság és Fogarasi negyedek – április 8a, 8 óra
X. körzet: Gyümölcsfa (Pomilor), Nyárfa, Gyümölcsös
(Livezilor), Diófa, Fenyő, Autóbusz, Radnótfájai negyed,
Radnótfáji utca, Gesztenyés, Kiss Zoltán – április 9-e, 8 óra
XI. körzet: Olt, Körös, Arges, Laposnyai, Hosszú, Rövid,
Küküllő, Szeret, Szamos, Akácos, Kelemen, Rózsa, Új,
CFR, Kárpátok, Asztalos, Görgényi, Munkás, Axente Sever,
Herbus, Mező – április 10-e, 8 óra
XII. körzet: Aréna, Kastély, Temető, Margaréta, Mioriţa,
Vető, Sólyom, Mimóza, Kubikosok, Őzike, Búza, Jéghegy,
Virág, Szövetkezet, Ioan Marinovici, Cserfa (Gorunului),
Erdeifenyő, Lucfenyő, Abafájai (a Kilátóval való útkereszteződésig) – április 11-e, 8 óra
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759230-as telefonszámon. (sz.)

NÉMETORSZÁGI MUNKALEHETŐSÉG németül beszélőknek!
CSOPORTVEZETŐI MUNKA 4 csillagos szállodákban. Munkakör:
általános szobalányi/szobafiúi munka, adminisztratív feladatok, csapatkoordinálás, napi munkaszervezési tevékenységek. Elvárás: magyar-, román-, németnyelv-tudás. Szakmai tapasztalat nem szükséges!
Jelentkezz önéleterajzoddal: ro@clearservice.eu További infók: 0735600-900. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú betegnyugdíjasokat (gradul 3). Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt. (63326-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21061-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, SEGÉDMUNKÁST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (21061-I)

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ 3-as váltóeke, krumplipergető.
Tel. 0745-404-666. (2/1681)

ELADÓ tüzifa, gyertyán és akác. Tel.
0747-933-367. (1688)

ELADÓ tüzifa, gyertyán és akác. Tel.
0747-620-424. (1688)

MINDENFÉLE
VÁLLALJUK lapos tető szigetelését,
garázsszigetelést, blokktető-szigetelést égetett bitumennel, kátránnyal.
Tel. 0743-618-971. (sz.-I)
FAMETSZÉST vállalok. Tel. 0748086-357. (sz.-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (4/1578-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (16/1673)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajavítást, kéményjavítást, hőszigetelést,
festést, manzárdkészítést. Tel. 0759467-356. (4/1660-I)
A Gyulakutai Fogyasztási Szövetkezet értesíti tagjait, hogy 2019. március 28-án 12 órától tartja a rendes
és rendkívüli évi közgyűlését. A napirend a szövetkezet székhelyén van
kifüggesztve. (1690)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó
szívvel
emlékezünk
március 10-én a székelykakasdi GIDÓFALVI LAJOSRA
halálának 8. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, lányai,
vejei,
unokái,
édesanyja,
testvérei családjukkal együtt.
Nyugodj békében! (12/1668)

Fájó
szívvel
emlékezünk
március
11-én
MÁTHÉ
MÁRTÁRA halálának 3. évfordulóján.
Drága édesanyánk, szívünkben örökké
élni fogsz. Nyugodjál békében! Bánatos lányaid, vejeid,
unokáid, a rokonok és szeretteid. Elvira Vancouverból.
(v.-I)
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Március 11-én lesz
3 éve, hogy szeretett gyermekünk,
SZÁSZ
RÓBERT
SZABOLCS (kicsi
Szabi) lelke, mint
fehér
galamb,
csendesen
messzire szállt, 33
évesen.
Csillag volt, mert
szívből szeretett,
S mi úgy szerettük,
ahogy csak
lehetett.
Elment tőlünk, mint
a lenyugvó nap,
De szívünkben él,
és
örökké
ott
marad.
Az idő múlik, a
fájdalom csak nő,
S nem hoz enyhülést a múló idő.
Sírodra hiába visszük a virágot,
Eltemettük veled az egész világot!
Drága jó Szabikám, sosem felejtünk el.
Emlékét fájdalommal őrzi szeretett édesanyja, édesapja,
testvérei: Réka és családja, Hunor és családja. (1/1680)
Elhagytad a házat, amit úgy
szerettél, itthagytál minket,
akiket úgy szerettél. Most már
nélküled jön el a tavasz, nyár,
ősz, tél, de bármilyen szép,
nélküled
nem
ugyanaz.
Kérjük az Istent, hogy jól
bánjon
veled,
helyettünk
angyalok simogassák a fejed.
Olyan drága voltál nekünk,
hogy nem pótol senki, lelkünk
sebeit nem gyógyítja semmi.
Fájó
szívvel
emlékezünk
március 11-én DEMETER
ISTVÁNRA
halálának
20.
évfordulóján. Emlékét őrzi
szerető édesanyja, lánya,
felesége, veje és unokája.
Nyugodj békében! (6/1644)

Fájó
szívvel
emlékezem
édesanyámra,
VARGYAS
ROZÁLIÁRA halálának 4.
évfordulóján.
Gyertyám táncoló lángjában
keresem arcod vonalát, fájó
szívemben örök gyász, törlöm
le könnyem ezerszer, rád
gondolva, édesanyám. Hiányod fájó, perzselő, sosem
múló gyötrelem, ezen a napon
felerősödik minden égető
érzelem. Tied a csend, a nyugalom, lehunyt szemed nem
láthatja már: a sírodon mindenütt virág. Akartunk mi
annyi jót és szépet, de a sors
életünkben mindent összetépett. Köszönöm, hogy szerettél és az édesanyám lettél.
Nyugodj békében! Bánatos
kicsi leányod, Aranka. (-I)

A múltva nézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs
már.
Arany volt a kezed, munka az
életed,
Isten hívott, mert szeretett.
Megállt a szíved, mely értünk
dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott.
Fájdalommal
emlékezünk
március 11-re MÁTHÉ MÁRTA
halálának 3. évfordulóján.
Emlékét őrzi három lánya, két
veje és három unokája.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Nyugodj
békében! (1689-I)

Az életben a jó és a rossz,
mint fény és árnyék, nyomon
követik egymást. Az élet
kegyetlen, az egyik kezével
ad,
a
másikkal
elvesz.
Sajnáljuk a veszteségeket,
hogy nem vagy többé köztünk.
Szeretettel
őrizzük
lelkünkben a boldog éveket,
beszélgetéseket.
Fájó
szívvel
emlékezünk
március
11-én
FÜZI
MIHÁLYRA (Miska) halálának
második évfordulóján. Nyugodj
békében!
Erzsébet,
Krisztina, Kati, Attila. (4/1683)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, jó édesanya, testvér,
rokon, szomszéd, barát,
MOLNÁR IRÉN
folyó hó 7-én este 21.30 órakor,
életének 78. évében megszűnt
élni. Drága halottunk, az IGIENA
volt dolgozója szíve örökre megpihent. Temetése folyó hó 12-én
du. 2 órakor lesz református egyházi szertartás szerint a református sírkertben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes.
Gyászoló lánya, Enikő
és családja. (1693-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
AMBRUS MARGIT
szül. Szekeres Margit (Mancika)
életének 88. évében, 2019. március 7-én Heilbronnban elhunyt.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei, dr. Ambrus
György és családja, dr. Ambrus
Zoltán és családja, Szekeres
Ilona és Szász Ilona. (1692-I)
„Csodálatos az,
amit egy nő megbír!
– egy nő, aki anya;
– egy anya, aki szeret.”
(Jókai Mór)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesanya, nagyanya,
dédmama, testvér, rokon és jó
szomszéd,
özv. ASZALÓS LÁSZLÓNÉ
szül. Szász Irén
életének 90. évében, 2019. március 9-én csendesen megpihent.
Temetése 2019. március 11-én,
hétfőn 13 órakor lesz a maroskeresztúri temetőben, református
szertartás szerint.
A legszebb emlék a sugárzó szeretet, amit magad után hagytál.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló gyermekei, Laci, Gabi,
Erika és azok családja. (1691-I)
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2019 TUNÉZIA

Repülővel Kolozsvárról,
minden illetékkel

Üdülés:
Mahdia,
Monastir,
Sousse,
Port el
Kantaoui

2019. május
8. – október 6.,
minden szerdán
434 euró / fő ártól,
előfoglalási
kedvezménnyel,
4* szálloda,
all inclusive ellátással

