
Április 12. és 14. között harmadik alka-
lommal szerveztek kertészeti, dísznö-
vény-kiállítást és vásárt a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi campusában.
Ugyanakkor ötödik alkalommal került
sor az Erdélyi Kertész- és Tájépítész-
konferenciára. 

A magyarországi ASSA Divi Kft. tulajdono-
sának, Krébecs Józsefnek a kezdeményezésére
kapcsolódott be a Sapientia EMTE egy olyan
rendezvény szervezésébe, amelynek célja el-
sősorban megmutatni azt, hogy milyen kíná-
lata van e szakterületen az egyetemnek,
ugyanakkor azt szeretnék, ha a kiállítás és a
vásár lehetőséget nyújtanak arra, hogy a diá-
kok kapcsolatot teremtsenek a gazdákkal, a

termesztőkkel. A virágokat, a kertészetet ked-
velők is első kézből kaphatnak itt információ-
kat és vásárolhatnak a kertbe vagy a
tömbházlakás erkélyére növényeket. Azért si-
került az idén is a kiállítást megszervezni, mert
beigazolódott, hogy van amiért – az említett
kontextusban – évente összehozni e rangos
rendezvényt. 

381 személy 
jogosult a nyugdíj-
átszámításra
A Maros Megyei Nyugdíjpénztár befe-
jezte a  nyugdíjátszámítást, amit egy
tavalyi jogszabály, a 263/2010-es tör-
vényt módosító  221-es számú tör-
vény ír elő. 
____________2.
Ferenc pápa: 
a diadalittas világra
Jézus az alázattal
válaszol
Ferenc pápa szerint Jézus a kereszt-
halálát megelőző jeruzsálemi bevonu-
lásával már megmutatta, melyik
életutat kívánja példaként felmutatni
az emberiségnek.
____________3.
Incze Krisztina
ezüstérmes
Ezüstérmet nyert Románia csapata
számára Incze Kriszta Tünde a Buka-
restben zajló birkózó-Európa-bajnok-
ságon: a 65 kilogrammosoknál
versenyző sportoló a döntőben már 
4-0-ra vezetett, mégis kikapott 6-4-re
az azeri Elis Manolovától.
____________9.

Bosszúságok nélkül 
Akár örülhetnénk is a marosvásárhelyi tanács döntésének, misze-

rint a fizetőparkolás a város hatáskörében marad. A komoly bevétel
egy része ily módon nem a más zsebét hizlalja, állítólag városfejlesz-
tési célokra fogják felhasználni. 

Annak is örülhetnénk, hogy a rendszer működtetését a piacigaz-
gatóságra bízzák, hiszen kétségtelen, hogy rájuk fér a bevétel. A la-
kosság többsége ugyanis kezd elszokni a piacokon való vásárlástól,
és a termelők által kínált friss zöldség helyett a nagyáruházak enyhén
fonnyadó importtermékeit választja. Teszik ezt a szokások megválto-
zása mellett a válogatás lehetősége miatt is, amit a piaci árusok egy
része, különösen a viszonteladók durván elutasítanak. 

Egyetérthetünk a piacigazgatóság vezetőjével, hogy nem kell el-
hamarkodni az előkészületeket, ezért idő kell a tevékenység megszer-
vezésére. Csakhogy a felsorolt számos teendő mellett mindkét fél
érdekeire figyelni kellene. A városvezetés ugyanis azzal a – tehetet-
lenségében kiagyalt – találmánnyal, hogy a belváros gyakran szűk
utcáit alakította parkolóhellyé, sok száz embernek okoz bosszúságot,
kellemetlenséget, többletkiadást. Miközben a civilizált országokban
egyre jobban tehermentesítik a városok központi övezetét, megye-
székhelyünk korábban nyugalmas utcáinak lakói egy évvel ezelőtt
arra ébredtek fel, hogy parkolóhely közepén élnek. Azóta táblák ol-
talma alatt jönnek-mennek a személygépkocsik, kicsik és nagyobbak,
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Dísznövény-kiállítás a Sapientián

Kertészet és gazdaság 
Előfizetőink 
figyelmébe!
A húsvéti ünnepek

miatt áprilisban 
kevesebb 

A munkAnAp, 
ne feledjék 

időben megújítani 
az előfizetést! 
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0742-828-647. 



A Maros Megyei Nyugdíjpénztár
befejezte a  nyugdíjátszámítást,
amit egy tavalyi jogszabály, a
263/2010-es törvényt módosító
221-es számú törvény ír elő. A
megyében 381 személyt érintett
a nyugdíjátszámítás, ami jelen-
tős mértékben növeli az érintet-
tek járandóságát. 

A nyugdíjpénztárnak a törvény
megjelenését követő 12 hónap alatt,
szeptember 30-ig kötelessége  hivatal-
ból átszámítani a törvény hatálya alá
eső személyek nyugdíját. Kik jogosul-
tak a nyugdíjátszámításra? Azok a
nyugdíjasok, akik egyidejűleg teljesí-
tik a következőket:  2011. január elseje
előtt mentek nyugdíjba, 2001. április
elseje  előtt I-es vagy II-es munkacso-
portban, majd 2001. április elseje után,
e munkacsoportok új megnevezése
folytán nehéz, illetve speciális munka-
körülmények között dolgoztak, to-
vábbá a törvény által előírt, vagy
bírósági határozat révén csökkentett
hozzájárulási idővel rendelkeztek.
Ilyen helyzetben vannak például azok
a hátrányos helyzetű  személyek, akik
nehéz körülmények között, I-es vagy
II-es munkacsoportban dolgoztak, s
akik esetében  eddig nem vették figye-
lembe, hogy nehéz körülmények kö-
zött fejtették ki tevékenységüket. A

mostani nyugdíjátszámítással tulaj-
donképpen korrekció történik, a nyug-
díjpont értékének újraszámításakor
jelentős  a növekedés. 

– A törvény megjelenését követően
381 nyugdíjat kellett átszámítani a me-
gyében. 335 határozatot postáztunk is a
jogosultaknak, azonban az alkalmazott
számítógépes program műszaki  hibája
miatt 46 dosszié esetében nem tudtuk
elvégezni az átszámítást.  A hibát jelez-
tük az informatikai rendszert üzemel-

tető és karbantartó cégnek, hogy módo-
sítsák a programot annak érdekében,
hogy  2019. szeptember 30-ig vala-
mennyi jogosult nyugdíját át lehessen
számítani – tájékoztatott Neagoe Euge-
nia, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár
igazgatója.  Tudni kell, hogy azok a
nyugdíjasok  nem veszítenek semmit,
akiknek késéssel számítják át a nyug-
díját, mert visszamenőleg 2018. októ-
ber elsejéig mindenki megkapja a
nyugdíjkülönbözetet. 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a népújság szerkesztőségében: 
marosvásárhely, dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. borbély ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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A Nap kel 

6 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 9 perckor. 
Az év 105. napja, 
hátravan 260 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

40, 13, 39, 34, 25 + 10 NOROC PLUS: 5 8 4 6 6 2

23, 24, 33, 25, 26, 39 SUPER NOROC: 4 7 1 1 6 0

12, 44, 4, 36, 31, 39 NOROC: 8 4 3 1 5 9 3

Két engedélyezett vágóhíd 
bárányvágásra

A Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-bizton-
sági Igazgatóság tájékoztatása szerint a húsvéti ünnepeket
megelőző időszakban, április 15–28. között a megyében
csupán két helyen engedélyezték ideiglenesen az élő bá-
rány árusítását és helyben való levágását. Az egyik a ma-
rosvásárhelyi Cuza Vodă utcai napipiac, a másik a
segesvári piac, csak ez a két vágópont rendelkezik ideig-
lenes engedéllyel. Az élő állat vásárlásának egyik feltétele,
hogy az említett helyszíneken vásárolt birkákat helyben
vágják le – állatorvos felügyelete alatt –, és úgy szállítsák
el a helyszínről azok, akik ezzel a lehetőséggel élnének.
Az említett időszakban az igazgatóság szigorúan ellenőrzi
az állati eredetű termékek – bárányhús, tojás, tej, tejtermé-
kek stb. –, illetve nem állati eredetű termékek élelmiszer-
biztonsági előírásainak betartását annak érdekében, hogy
az ünnepek előtti élelmiszer-mérgezéseket megelőzzék. 

Prosztatarákszűrő vizsgálat 
a megyei kórházban

Április 15–19. között a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi
Kórházban  40 év fölötti férfiak prosztatarákszűrő vizsgá-
latra jelentkezhetnek a 4179-es urológiai szakrendelőben,
naponta 9–13 óra között. A beteget ultrahangos (echográf)
készülékkel is megvizsgálják, illetve, ha van küldőpapírja
a családorvostól, PSA-t is mérnek. 

Csapat a magasban 
– előadás a hegyimentésről

A St. Georgius Manager Club április 17-én délután 6 órától
megszervezi a Csapat a magasban – a Kelemen-havasok-
tól a Kilimandzsáróig című rendezvényt, melynek kereté-
ben Kovács Róbert, a Maros megyei hegyimentők vezetője
tart előadást. Az élménybeszámolót az Orbán pincészet
borainak kóstolásával folytatják. Az esemény helyszíne a
B.EAT étterem (Rózsák tere 52. szám, Marosvásárhely).
Az eseményre a helyek száma korlátozott. Részvételi
szándékukat jelezhetik a 0749-111-848 telefonszámon
vagy a managerclub.stgeorgius@gmail.com e-mail-címen. 

Húsvétitojás-írás 
a Védem Egyesülettel

A Védem idén újra közös húsvétitojás-írásra hívja az édes-
anyákat és a gyerekeket. Az együttlétre április 17-én, szer-
dán 17.30 órától kerül sor Marosvásárhelyen a Gecse utcai
református vendégházban (Ştefan cel Mare utca 26. szám).

Tolvajok előzetesben 
Április 11-én Szentpálon hét házkutatást tartottak a nyá-
rádtői rendőrőrs munkatársai. A gyanúsítottak behatoltak
egy gazdasági egység területére, és elloptak hét szarvas-
marhát, 44.000 lejjel károsítva meg az egységet. A rend-
őrség munkatársai megállapították, hogy az ellopott állatok
egy részét levágták, más részét értékesítették. A 19–45 év
közötti helybéli férfiakat 24 órára előzetes letartóztatásba
helyezték, az ügyészség minősített lopás vádjával folytatja
az ügy kivizsgálását. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma AnAsZTÁZiA, TAs, 
holnap CsOnGOR napja.
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Bustya Dezső könyvbemutatója
Bustya Dezső nyugalmazott lelkipásztor Fél évezred
után című, legújabb könyvének bemutatójára várják a
híveket és minden érdeklődőt ma, hétfőn 15 órakor a
marosvásárhelyi Ludas utcai alsóvárosi református egy-
házközség templomába. Az alkalom egyben tisztelettel-
jes főhajtás a templomépítő tudós-lelkipásztor előtt. A
könyvbemutatón köszöntőt mond Jakab István, a
Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperese,
áhítatot tart Berekméri Melinda főjegyző.

Serdült Benke Éva 
könyvbemutatója

Ma délután 5 órától a marosvásárhelyi Bolyai téri unitá-
rius egyházközség Dersi János termében mutatják be
Serdült Benke Éva Gerinceltörésben című, az 1949.
márciusi kitelepítésekről szóló könyvét. A szerzővel Káli
Király István beszélget.

KZST: vallás és ifjúság
A Kemény Zsigmond Társaság ma délután 6 órától a
marosvásárhelyi Bernády Házban tartja újabb összejö-
vetelét. Meghívott: Nagy László unitárius, Ötvös József
református, Papp Noémi evangélikus lelkész és Sebes-
tyén Péter katolikus plébános. A beszélgetés témái: val-
lás és ifjúság, egyház és nemzet, hit és korunk,
gyülekezet és felelősség. Szilágyi Domokos versét
Boros Csaba színművész adja elő. 

A közművelődés napja 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros me-
gyei szervezete április 16-án, kedden 18 órai kezdettel

ünnepi műsort tart az erdélyi magyar közművelődés
napja tiszteletére a Kultúrpalota kistermében. Az ünnep-
ségen átadják az EMKE országos elnöksége által ado-
mányozott okleveleket. Díjazottak: Cseh Gábor, a
Marosvásárhely – Zalaegerszeg Baráti Kör Egyesület
elnöke, Kirsch Attila, a Református Kollégium – Bolyai
Farkas Elméleti Líceum Öregdiákok Baráti Körének el-
nöke.

Az Eufónia pedagóguskórus 
a Kultúrpalotában

Ma este 7 órától a Kultúrpalota nagytermében hangver-
senyezik az Eufónia pedagóguskórus. A hangverseny
egyfajta zenei utazás lesz a barokk zenétől a kortárs kó-
rusmuzsikáig. Olyan szerzők művei szólalnak meg, akik
alkotásaikkal fontos helyet töltenek be a kórusirodalom-
ban.

Ingyenes kozmetikai kezelés 
nyugdíjasoknak

A Nyugdíjasok Országos Egyesületének Maros megyei
kirendeltsége ingyenes kozmetikai kezelést tesz lehe-
tővé tagjainak. A marosvásárhelyi Rimel kozmetikai sza-
lon április 15-én, ma várja a szépülni vágyó egyesületi
tagokat. Bejelentkezni az egyesület székhelyén, a Bo-
lyai utca 36. szám alatt lehet 10–13 óra között. 

Előadás 
a mesterséges fogantatásról

Április 16-án, kedden 18 órától dr. Nagy Barna szülész-
nőgyógyász főorvos tart előadást a mesterséges fogan-
tatásról a marosvásárhelyi Bernády Házban. A
rendezvényre a Védem Egyesület sikeres előadás-so-
rozata keretében kerül sor. A belépti díj 8 lej, Védem-ta-
goknak 5 lej. 

RENDEZVÉNYEK

Újabb korrekció 
381 személy jogosult a nyugdíjátszámításra

Szomatodráma, gyógyító kommunikáció a testünkkel 
Dr. Buda László pszichiáter az Erdély TV-ben

Miről árulkodik a testünk, a lelkünk? – teszik fel a
kérdést a ma 20 órai Zebra műsorban, amelynek meghí-
vottja dr. Buda László pszichiáter, pszichoterapeuta. A

szakembert a szomatodráma öngyógyító módszerről kér-
dezi a Gecse Ramóna és Kovács Károly műsorvezető
páros.

Mezey Sarolta



Négy román katona sebesült
meg Afganisztánban

Megsebesült szombaton Afganisztánban, Kandahár
tartományban – kelet-európai idő szerint délelőtt tíz
óra körül – négy román katona; állapotuk stabil – kö-
zölte a védelmi minisztérium. A védelmi tárca közle-
ménye szerint a Sfântul Andrei erővédelmi zászlóalj
páncélozott harcjárműoszlopa Kandahár környékén
járőrözött, amikor rögtönzött robbanószeres támadás
érte, majd a felkelők gyalogsági könnyűfegyverzetből
tüzet nyitottak rájuk. A román gyalogosok az amerikai
szárazföldi és légi egységek támogatásával vissza-
verték a támadást – írják a dokumentumban. A négy
megsérült román katonát a kandahári légibázis kato-
nai kórházába szállították, az első orvosi felmérés
szerint kettőjük lábtörést, egyikük agyrázkódást, a ne-
gyedik katona pedig mellkassérülést szenvedett.
Gabriel Leş védelmi miniszter utólagos Facebook-be-
jegyzése szerint biztató hírek érkeznek a katonák ál-
lapotáról. (Agerpres)

Végzett az Erdélyi Politikai Iskola
II. évfolyama

Hat megyéből tizenkilenc résztvevő vehetett át diplo-
mát annak elismeréseként, hogy sikeresen elvégezte
az Erdélyi Politikai Iskola második évfolyamát. Az el-
méleti és gyakorlati tudást egyaránt kínáló képzé-
sekre Kolozsváron, Budapesten, Bukarestben és
végül Marosvásárhelyen került sor. A diplomaosztót
szombaton tartották a marosvásárhelyi Kultúrpalotá-
ban. A Mathias Corvinus Collegium (MCC), az
RMDSZ, a MIÉRT, a Polgári Magyarországért Alapít-
vány és a magyar Miniszterelnökség partnerségben
szervezte meg immár második alkalommal az Erdélyi
Politikai Iskola nevű, négy hétvégés képzéssorozatot.
Az intézmények, szervezetek képviselői a diploma-
osztón jó tanácsaikat is tolmácsolták a frissen vég-
zetteknek. (közlemény)

Bocsánatot kért a szerb államfő
a magyaroktól

Bocsánatot kért Aleksandar Vučić szerb államfő va-
sárnap a Szerbiában élő magyaroktól az előző napi
ellenzéki tüntetésen elhangzott gyűlöletbeszéd miatt.
„Ami tegnap elhangzott a mi magyar polgárainkról, az
nem a többségi Szerbia álláspontja. Bocsánatot
kérek ezért tőlük. Ez a felelőtlen és komolytalan em-
berek álláspontja, senki másé” – mondta Vucic újság-
íróknak, miután felkereste a belgrádi központi
kórházban folyó építkezést. Szavait idézték szerbiai
hírportálok. Vučić arra reagált, hogy a szombati belg-
rádi ellenzéki tüntetésen Sergej Trifunović, a Szabad
Polgárok Mozgalma nevű párt vezetője sértő kijelen-
téseket tett többek között a magyarokra is. Azt
mondta, hogy Vučić „szíriaiakkal és magyarokkal né-
pesíti be Szerbiát”. (MTI)

szennyezik a levegőt, elfoglalják az utca mindkét olda-
lát, szinte lehetetlenné teszik, hogy az ott lakó kocsijával
beforduljon a saját udvarára. Elzárják a kapubejárókat,
s mire megkerül a jármű gazdája, ha nincs szerencséje,
hogy időben taxit hívjon, elszáll a repülőgépe, elmegy
a távolsági autóbusza, elkésik egy fontos összejövetel-
ről, nem tud segíteni bajba jutott hozzátartozóján. Az
utca mindkét oldalán parkoló járművek esetenként a to-
vábbhaladást is megakadályozzák, s olyankor éktelen
tülköléstől, hátramenetben pöfögő autóktól hangos az
utca. Fagyos téli reggeleken hallgatni kell, ahogy az éj-
jelre is az utcán hagyott kocsi vezetője hosszú perceken
át a motorját burrogtatja. Ezenkívül jó néhány utcában
tönkrement az aszfalt, széttöredeztek a szélkövek, dara-
bokban van a járdák burkolata. Sepregetni pedig lehe-
tetlen, holott vannak még nosztalgiázó városlakók, akik
megtennék. A háztulajdonosoknak pedig bérlet hiányá-
ban nincsen joguk megállni a saját portájuk előtt.

Nos, az előkészületek során ezen a helyzeten is vál-
toztatni kellene, felfestve az úttestre, hogy az olyan ut-
cában, ami tele van kapubejárattal, hány kocsi
parkolhat, s kereszttel jelezve a bejáratok helyét. Aki
pedig nem tartja be a jelzéseket, azokat a „jól megszer-
vezett, folyamatosan működő” ellenőrzés során büntetni
kellene. Nem lenne szabad elfelejteni, hogy a parkoló-
hellyé tett utcák lakóinak is joga van ebben az amúgy
is szennyezett levegőjű városban, hogy kevesebb kipu-
fogógázt szívjanak, bosszúságok és kellemetlenségek
nélkül éljenek, portájukon bármikor ki-be járjanak, ha
a belvárosi övezetnek megfelelő telek- és ingatlanadó
fizetésére kötelezik őket. 

Bosszúságok nélkül 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
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Ferenc pápa: a diadalittas világra 
Jézus az alázattal válaszol

A Jeruzsálembe bevonuló Jézusnak a mai világhoz
szóló üzenetéről beszélt Ferenc pápa virágvasárnapi
homíliájában a Szent Péter téren bemutatott misén,
amellyel megkezdődtek a húsvéti nagyhét szertar-
tásai a Vatikánban.

Ferenc pápa szerint Jézus a kereszthalálát megelőző jeru-
zsálemi bevonulásával már megmutatta, melyik életutat kí-
vánja példaként felmutatni az emberiségnek. Hozzátette, Jézus
a nevét kiáltó jeruzsálemi fiatalokkal együtt örült, szívében Iz-
rael szegényeivel érzett együtt. 

Az alázat útját járta a diadalittasság helyett, az igazságot vá-
lasztotta a hamis kompromisszumok, a „mindenáron a győztes
szekerére való felkapaszkodás helyett” – mondta az egyházfő.
Kijelentette: Jézus a hallgatást választotta a „médiában” való
szereplés helyett. A pápa hangsúlyozta, az alázat nem jelenti
a valóság megtagadását.

Kifejtette, Jézust ugyanakkora lelkesedéssel ünnepelték Je-
ruzsálemben, amilyen erőszakkal támadták a Golgotán. „Meg-
döbbentő Jézus hallgatása szenvedése közepette” – jelentette
ki Ferenc pápa. Megjegyezte, a sötétség és a nagy gyötrelem
pillanataiban „bátorság kell a hallgatáshoz, ha a csend a békét
szolgálja, nem pedig a haragot táplálja”.

Szokás szerint virágvasárnap a Szent Péter téren volt az idén
Panamában rendezett Ifjúsági Világtalálkozó küldöttsége. Fe-
renc pápa a fiatalokhoz szólva azt mondta, ne szégyelljék ki-
mutatni Jézus iránti lelkesedésüket, és ne féljenek a keresztutat
követni, lemondva önmagukról, megszabadulva a világ nyúj-
totta bizonyosságokról. A pápa a fiatalokat a „hétköznapok-
ban” is megtalálható szentekre emlékeztette, akik
meglepetésként jelennek meg a világban, és mutatják meg a

krisztusi utat. A virágvasárnapi szertartás a Szent Péter tér kö-
zepén kezdődött, ahol Ferenc pápa megáldotta a pálmafa- és
olajfaágakat. Az obeliszktől a Szent Péter-bazilika lépcsőjén
álló szabadtéri oltárig haladt, a körmenetben mintegy száz bí-
boros és püspök követte, valamint fiatalok. A papok és a Szent
Péter téren összegyűlő hívők kezében is hosszú pálma- és olaj-
faágak voltak, amelyekkel egykor a Jeruzsálembe bevonuló
Jézust is köszöntötték. Az egyházfő három egymásba font pál-
malevelet tartott, ezek a Szentháromságot jelképezték. A
misén egy olajfából faragott pásztorbotot tartott a kezében. A
téren a hívőknek adott rózsafüzért szentföldi olajfából készí-
tették. Szokás szerint a virágvasárnapi pálmalevelek az észak-
nyugat-olaszországi Liguriából, az idén Ventimiglia városából
érkeznek. Az olajfákat pedig a dél-olaszországi Pugliából,
Andriából szállították a Vatikánba. Egész húsvét alatt olajfák
díszítik a Szent Péter térre vezető sugárutat is.

Az idei virágvasárnapi szentmisén románul imádkoztak a
pápáért és a püspökökért, portugál nyelven a kormányzókért
és a népekért, japánul az üldözött keresztényekért, franciául a
bűnösökért és hitetlenekért, kínaiul a fiatalokért. Ferenc pápa
hetedik alkalommal vezeti a római húsvét szertartásait.
Nagycsütörtök délután a lábmosás szertartása ismét egy bör-
tönben elevenedik fel: Ferenc pápa a Rómától nem messzi
Velletri város büntetésvégrehajtási intézetében 12 rabnak
mossa meg a lábát, ahogyan már 2013-ban, 2015-ben, 2017-
ben és tavaly is börtönbe látogatott el ezen a napon. A pápa
nagypéntek este a római Colosseumnál a Via Crucis keresz-
tútját vezeti, húsvétvasárnap a Szent Péter téren mutatja be
az ünnepi misét, valamint Urbi et orbi áldását adja Rómára
és a világra. (MTI)

Az EU tisztségviselőit és a külföldi vállalatokat 
bírálta egy kampányrendezvényen Dragnea

Az Európai Unió tisztségviselőit, a külföldi nagyvállalato-
kat és az ezeket „kiszolgáló” Klaus Iohannis államfőt bírálta
a kormány vezető erejét képező PSD első európai parlamenti
(EP-) választási kampányrendezvényén pénteken Liviu Drag-
nea pártelnök.

Dragnea Craiova központjában, több mint húszezer ember
előtt mondott beszédében azt hangoztatta, hogy az Európai
Unióban a régi tagállamok is saját érdekeiket érvényesítik, és
Romániának is hazafiakra kell bíznia képviseletét, ezért a PSD
listájára csak „talpig hazafi” jelöltek kerülhettek fel.

A PSD elnöke szerint a – Bukarestet a jogállamiság meg-
sértésével vádoló – brüsszeli vezetés olyasmiért „szidja” a kor-
mányt, amit nem követett el, de valójában csak az nem tetszik
neki, hogy a PSD-kormány növelte a vásárlóerőt, és a hazai
termelőket támogatja.

Kijelentette: a nagyáruházak parkolóiban száz, külföldi áru-
val megrakott nyergesvontató mellett legfeljebb három román
árut szállító teherautót látni. A kormány nem tűrheti, hogy kül-
földi vállalatok megalázzák a románokat, és agyonvegyszere-
zett élelmiszerekkel mérgezzék gyerekeiket – mutatott rá.

„Amikor kijut majd a mi ízletes, egészséges gyümölcsünk

és zöldségünk a Nyugatra, elsőként fog elkelni. Vajon örülnek,
vagy haragszanak majd érte odakint? Haragudni fognak, jó-
emberek” – ecsetelte a szónok.

Dragnea szerint azért is haragszanak a PSD-kormányra
Nyugat-Európában, mert nem engedte, hogy a fekete-tengeri
lelőhelyekről „semmi pénzért” kitermeljék és külföldre vigyék
a gázt, hanem kikötötte, hogy abból a román iparnak is haszna
kell származzon. A PSD elnöke azt állította: azért is kritizálják
a bukaresti kormányt a nyugatiak, mert nem akarja skanzen-
nek meghagyni, hanem fejleszteni kezdte a román falvakat, és
ma már nincs olyan község Romániában, ahol ne lennének ál-
lami beruházások. A pártelnök a PSD-kormányt élesen bíráló
elnököt is támadta. Szerinte Iohannis idegen érdekek kiszolgá-
lója, aki azért akarja őt rács mögé juttatni, mert attól fél, hogy
számot kell adnia az utóbbi években elkövetett „visszaélése-
kért”, a – PSD elnöke szerint – törvénytelenül szerzett házaiért.

Hivatalosan csak április 27-én kezdődik a EP-valasztások
előtti négyhetes romániai kampány, de az utcák már tele van-
nak a jelöltek arcképével és választási szlogenjeiket hirdető
óriásplakátokkal. Románia 33 képviselőt választ meg május
26-án az új EP-be. (MTI)

Közel 100 ezer eurós bírság Korond polgármesterének
A Községháza felirat miatt

A marosvásárhelyi táblabíróság hétfői ítélete szerint
Katona Mihálynak a bruttó minimálbér 20 százalé-
kának megfelelő összeget, azaz 416 lejt kell kifizet-
nie 2016. október 21-től számítva minden egyes
napért, ami a Községháza felirat eltávolításáig elte-
lik.

Dan Tanasă, a magyarellenességéről elhíresült blogger ve-
zette Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) 2016-
ban perelte be Katona Mihályt, és kérte a bíróságtól, hogy
kötelezze Korond község polgármesterét az épü-
letet megnevező magyar nyelvű felirat eltávolí-
tására az épület homlokzatáról. Az ügyben 2016.
szeptember 20-án hozott jogerős ítéletet a Har-
gita Megyei Törvényszék, amely arra kötelezte a
polgármestert, hogy vegye le a magyar nyelvű
feliratot. Azzal indokolta a döntését, hogy a hom-
lokzaton szereplő Községháza román megfele-
lője nem a Primăria, hanem a Casa Comunală. A
feliratot levették, viszont 2017-ben úgy helyezték
vissza, hogy a Primăria helyett Casa Comunală
szerepelt a Községháza mellett.

Ezután perelte be újra az ADEC a polgármes-
tert, jogerős bírósági ítélet végrehajtásának meg-
tagadása miatt. Így született meg a
marosvásárhelyi táblabíróság múlt hétfői ítélete,
amely szerint Katona Mihálynak a bruttó minimál-
bér 20 százalékának megfelelő összeget, azaz 416
lejt kell kifizetnie 2016. október 21-től számítva
minden egyes napért, ami a Községháza felirat el-
távolításáig eltelik. A bíróság arra is kötelezte a
polgármestert, hogy szintén 2016. október 21-től
számítva napi 100 lej késedelmi díjat fizessen a
panaszosnak, azaz Dan Tanasă egyesületének
mindaddig, amíg a magyar felirat le nem kerül a
községházáról.

*
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat rendsze-

resen megjelenő angol nyelvű hírlevelet indított

annak érdekében, hogy felhívja a nemzetközi közvélemény
figyelmét a székelyföldi és az erdélyi magyarság által elszen-
vedett diszkriminációra és különböző jogtiprásokra. A hírle-
vél célja az, hogy rendszeresen tudósítsák a romániai és
magyarországi nagykövetségek munkatársait, a különféle
emberjogi szervezeteket, valamint külföldi politikai pártok
képviselőit azokról a visszaélésekről és jogtiprásokról, me-
lyeket az erdélyi magyarsággal szemben követnek el.
(mózes)



Az elmúlt hetekben pozitív lé-
pések történtek olyan szem-
pontból, hogy bár köztudott,
hogy az államelnök mindig
arra törekedett, hogy az elfo-
gadott fontos törvények vég-
rehajtását lassítsa – és ezt
teszi a tanügyi törvények ese-
tében is –, kénytelen volt ki-
hirdetni két fontos törvényt.

A témáról Novák Csaba Zoltán
szenátorral, a felsőház tanügyi bi-
zottságának tagjával beszélgettünk.

– Valóban nincs olyan fontos tan-
ügyi törvény, amelyet az államfő ne
küldött volna vissza a parlamentbe,
vagy ne támadott volna meg az Al-
kotmánybíróságon. Mindezek elle-
nére hosszú, közel másfél éves
politikai küzdelem során sikerült el-
érni azt, hogy az államelnök  kihir-
desse a törvényeket. Kettőre is sor
került az elmúlt hetekben.

– Ha jól tudom, az egyik arra vo-
natkozik, hogy már meglévő kisebb-
ségi tannyelvű osztályokat nem
lehet menet közben megszüntetni.

– Így van. Az első törvénycso-
magban szerepel ez a kisebbségi
oktatás számára nagyon fontos ki-
tétel. Az, hogy az adott kisebbség
politikai képviselete, a miniszté-
rium kisebbségügyi osztályai, a ki-
sebbségi szervezetek beleegyezése

nélkül nem lehet menet közben
megszüntetni már elindított, mű-
ködő, létező kisebbségi tannyelvű
osztályokat, illetve, adott esetben
indulhatnak kisebbségi tannyelvű
osztályok az előírt létszám alatt
vagy fölött is. Ezzel gyakorlatilag

megteremtettük annak a törvényes
lehetőségét, hogy a szórványtele-
püléseken, az elnéptelenedő falvak-
ban, a községközpontoktól nagyon
távol eső falvakban a kisebbségi
oktatási struktúráinkat fenntart-
hassuk. 

– A másik fontos jogszabály az
óvodai oktatás kötelezővé tételéről
szól.

– Ez is nagyon fontos, amelyet
szintén nemrég hirdetett ki az elnök.
Ez egy törvénycsomag, amelyben
szerepel  az óvodai oktatás kötele-
zővé tétele. Ez is az RMDSZ és a
kormánypárt egyik közös kezdemé-
nyezése volt. Mi a szakértőinkkel
való egyeztetések alapján úgy gon-
doljuk, hogy az óvodai képzés, ok-
tatás, nevelés hiánya nagyon sok
gyermek esetében azt eredményezi,
hogy hátránnyal kezdi a nulladik
osztályt. Ez elsősorban a vidékiekre
jellemző. A városon élők több mint
90 százaléka járatja óvodába a gyer-
mekét, falun van úgy, hogy 20 szá-
zalékuk sem jár óvodába, és ezáltal
a vidéki gyermek egy olyan három-
éves lemaradással kezdi a nulla-

dik osztályt, ami pluszterhet jelent
a pedagógusok számára, és az ese-
tek túlnyomó többségében nincs
sem idő, sem lehetőség behozni ezt.
Ami azt jelenti, hogy a gyermek
egy többéves lemaradást tol, gön-
gyölít maga előtt, ez évről évre nö-
vekszik, egyre nehezebb lesz a
felzárkózás. Elsősorban szociálisan
hátrányosabb helyzetű gyermekek-
ről van szó, és azt gondoljuk, hogy
minél több időt tölt el nevelési ke-
retek között egy gyermek, annál
jobb lesz a teljesítménye hosszú
távon. 

– Az államelnök ezt is megvé-
tózta.

– Megvétózta, de végül hosszas
vita után sikerült elérni, hogy  elfo-
gadja. Ez a törvény fokozatosan lép
majd érvénybe, vagyis akár tíz
évvel is kitolódik a kiscsoportnak
a kötelezővé tétele. Azért lép foko-
zatosan érvénybe, mert – mivel
kötelezővé válik az óvodai oktatás
– több lesz az óvodáskorú gyer-
mek. Ugyanúgy kötelező lesz,
mint az oktatás többi szintjén való
részvétel.

A Dísznövény 2019 – kertészeti
kiállítás és vásár hivatalos megnyi-
tója április 12-én, pénteken délután
volt. Az egyetem kis aulájában ösz-
szegyűlt meghívottak, tanárok, di-
ákok és hivatalosságok előtt
először dr. Kentelky Endre adjunk-
tus, a Sapientia EMTE tanára,
programfelelős szólalt fel. El-
mondta, hogy az ASSA Divi Kft.,
illetve Krébecs József és a Sapien-
tia EMTE közötti „kettős találko-
zás” eredményeként született meg
a rendezvény, amely lehetőséget
teremt az egyetemnek a bemutat-
kozásra, ezenkívül a végzett hall-
gatók közelebb kerülhetnek a
gazdákhoz, ugyanakkor ez egy
nyitás Marosvásárhely, valamint a
megye felé is, hiszen ha bárki
eljön, megismerheti az egyetemet,
az oktatási kínálatok egyikét. Az is
jó, hogy a közel 40 kiállító közül
már több mint tíz a Sapientián vég-
zett. Jó hír az is, hogy a végzettek
80%-a a szakmában marad.
Ugyanakkor a kiállítással és a vá-
sárral egy időben zajlik az Erdélyi
Kertész- és Tájépítész-konferencia
is, amelynek előadói között rangos

szaktekintélyek vannak. A diákok
is bemutatkozhatnak, és az sem
mellékes, hogy az előadások nem-
csak a tudományos berkekben te-
vékenykedőkhöz szólnak, hanem a
szakmában dolgozóknak is hasz-
nos eligazítást nyújtanak. Így kap-
csolódik egybe az oktatási
intézmény a szakmai gyakorlattal.
Az adjunktus ezután köszönetét fe-
jezte ki mindazoknak, akik össze-
fogtak azért, hogy létrejöjjön a
rendezvény, köztük a helyi tanács-
nak és polgármesteri hivatalnak, a
megyei tanácsnak, a közszállítási
vállalatnak, Koronka önkormány-
zatának és másoknak. 

A megnyitón jelen levő Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács el-
nöke kifejtette: a Sapientia az ön-
álló erdélyi magyar oktatás
szimbólumává vált, s ezen belül az
is tény, hogy a kertészeti és a me-
zőgazdasági oktatás erős bástyája
lett. Nem mindegy, hogy milyen
értékeink vannak. A Sapientia
EMTE pedig leteszi a garast azért,
hogy szakmailag jól felkészült di-
ákok kerüljenek ki az oktatási in-
tézményből, és itthon maradva
gazdagítsák közösségünket. 

Dr. Sándor Tibor László, Ma-
gyarország bukaresti nagykövetsé-
gének mezőgazdasági és
környezetügyi szakdiplomatája el-
mondta: az anyaország támogatja a
szakoktatást Erdélyben, illetve az
olyan rendezvényeket, amelyek ér-
téket teremtenek és a két ország
közötti közös érdeket szolgálják. A
kertészeti kiállítás is egy olyan ren-
dezvény, amely ennek hangot, ran-
got ad, ezért fontos, hogy évről
évre megszervezzék. Makkai Ger-
gely, Marosvásárhely alpolgármes-
tere egykori tanárként szólt a
jelenlevőkhöz. Visszaemlékezett
arra a hosszú és fáradságos útra,
amikor elindult a kertészmérnöki
távoktatás Nyárádszeredában.
Akkor az volt az elgondolás, hogy
azért van szükség erre a szakmára,
hogy „Erdély dombjai újra virágba
boruljanak”. Ez a szaktudás pedig
ahhoz ad eszközt a diákok kezé-
ben, hogy „zsebkendőnyi területen
is megélhessenek”. Mindkét gon-
dolat ma is érvényes, és azok, akik
ezt a szakmát választják, az „élő
anyag szobrászai” lehetnek, hiszen
a magból szaktudással, gondozás-
sal virágot, növényt, életet teremt-

hetnek – mondta a szakma szépsé-
géről az egykori tanár, majd hozzá-
tette: a kertészet nagyon sokak
számára a puszta megélhetőséget
jelenti, ezért is nagyon sokan fog-
lalkoznak tájainkon ezzel az igen
fontos szakmával. S hogy milyen
szinten, azt nemcsak a Sapientia
EMTE-n rendezett kiállítás, hanem
az udvarfalvi, a nyárádszeredai és
a Marosvásárhely főterén rendezett
termékkiállítások és vásárok is iga-
zolják. 

Kozma Mónika, a Pro Econo-
mica Alapítvány ügyvezető igazga-
tója elmondta: a mezőgazdaságban
van a jövőnk, és ez nem valami-
lyen fellengzős mozgósító jelmon-
dat, hanem a puszta valóság. Ez az
egyetlen gazdasági ágazat, amely
itt húzóerő lehet, ennek a szakmai
hátterét biztosítja az egyetem. Az
alapítvány és az RMDSZ szakpo-
litikusai megfelelő támogatási
programokat szeretnének kidol-
gozni, mert ezek járulhatnak hozzá
ahhoz, hogy a vidéki fiatalok itthon
maradjanak. Elárulta, azon is mun-
kálkodnak, hogy beinduljon a ma-
gyar mezőgazdasági szakiskolai
oktatás is, amely egy erős lánc-
szem lenne az előbb említett épít-
kezésben. 

Mindezt alátámasztva Fazakas
Miklós, az RMGE–Maros szerve-
zet elnöke a gazdák nevében el-
mondta, hogy aki ma a
mezőgazdaságban nem fektet be a
tudásba és a technológiába, nem
használja ki az anyagi támogatások
lehetőségeit, lemarad. „Úgy érzem,
hogy az idén megvan az akarat a
felzárkóztatáshoz. Megvan minden
feltétel ahhoz, hogy 2019 a gazdák
éve legyen. Elindult egy folyamat,
amelynek köszönhetően mind
anyagilag, mind szakmailag a gaz-
dák az elvárásoknak megfelelően
méltó helyre kerülhetnek a társada-
lomban. Ezt összefogással, part-
nerkapcsolatok létesítésével,
pályázatok megnyerésével lehet el-
érni. A rendezvény is jele annak,
hogy jó úton vagyunk e téren” –
mondta az egyesület elnöke. 

Akik a hétvégén ellátogattak a
Sapientiára, igazán minőségi kíná-
latból választhattak. Külön érde-
kessége, egzotikuma volt a
rendezvénynek a kaktuszkülönle-

gességek felvonultatása. De aki
akart, válogathatott házi szörpök-
ből, dzsemekből vagy különleges
lisztekből, és volt bőven kézműves
termék, ajándékkínálat is. A kiseb-
bek édességeket, fagyikülönleges-
ségeket kóstolhattak meg, a
kiskertben pedig kipróbálhatták a
kertészet mint hobbi csínját-bín-
ját. Egy mini szórakoztató park is
várta a gyerekeket, míg szüleik,
nagyszüleik a dísznövényeket
vették szemügyre. 

A Sapientia EMTE Kertész-
mérnöki Tanszékének munkakö-
zössége ötödik alkalommal
rendezte meg az Erdélyi Kertész-
és Tájépítész-konferenciát,
amelynek társszervezői a gödöllői
Szent István Egyetem Tájépíté-
szeti és Településtervezési Kara
és az Erdélyi Múzeum Egyesület
voltak. Április 12–13-án a cam-
pus több előadótermében meg-
szervezett tanácskozáson
előadások is hangzottak el a zöld-
ségtermesztésről, a borkészítésről,
a kertépítészetről. Hegedüs Noémi,
Kovács Lóránt, Farczádi Izabella
Mária, Popa Zsuzsa, Patka Zsuzsa
Kincső, Simpf Rajmond, Petelei-
Ambrus Bíborka, Tăslăvan Marius
Róbert, Kassay Emese, Klósz
Endre bemutatták Az én városom,
Marosvásárhely című, díjnyertes
pályázatukat. Kert- és tájépítészeti
esettanulmányokat vizsgálhattak
meg az érdeklődő diákok. Szó volt
arról, hogy miként lehet átrendezni
egy városi tájat műemlék jellegé-
nek hangsúlyozásával. Külföldi
előadók nálunk is alkalmazható
példákat mutattak be. Érdekes
téma volt a tájépítészet és a lakos-
ság közötti kapcsolatteremtés és
sok más olyan megoldás, amelyet
mind a diákok, mind a már gya-
korló szakmabeliek használhatnak.
A kertészek pedig a különböző nö-
vények és zöldségek termesztésé-
vel kapcsolatos, illetve
növény-egészségtani kutatások,
vizsgálatok eredményeivel ismer-
kedhettek meg. 

E hármas összekapcsolódás –
oktatás–szakma–közösségépítés –
erősítéseként jövőre is lesz dísznö-
vény-kiállítás és vásár a Sapien-
tián… legalábbis ezt ígérték a
szervezők. 
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Fotó: Vajda György

Kertészet és gazdaság 

Másfél éves politikai harc eredményeként
Az államfő a kisebbségi oktatás számára fontos törvényeket hirdetett ki

Mózes Edith

(Folytatás az 1. oldalról)



Vidéken is színes programok-
kal ünnepelték a Maros me-
gyeiek a magyar költészet
napját

Csütörtökön Szováta küldöttsége
az egyik testvérvárosban, Budapest
XIII. kerületében, Angyalföldön ün-
nepelte a magyar költészet napját. A
József Attila szobránál elhangzott
gondolatok és az elhelyezett virág-
koszorúk mellett a költő utánozha-
tatlan és értékteremtő munkássága,
valamint a költészet előtt tisztelgett
a szovátai polgármester, Fülöp
László Zsolt és az Intermezzo ka-
marakórus.

Az itthonmaradottak sem feled-
keztek meg a költészet ünnepéről,
csütörtökön délután a városköz-
pontban került sor villámcsődületre,
amelyen mintegy 35 személy jelent
meg: helyi középiskolás diákok és
magyar szakos tanárok, idősebb
helyi lakosok és a település kultúra-
alakító személyei, például Molnos
Ferenc író. A résztvevők elhozták
egy-egy kedvenc költeményüket
vagy éppen versrészletüket, ame-
lyeket egyesek felolvastak vagy el-
szavaltak, mások csak
kifüggesztettek, továbbá az össze-
gyűltek közül néhányan közösen
adtak elő verset. Míg az idősebbek

inkább klasszikusokat szólaltattak
meg, a fiatalok kortárs költőket, és
ezt oly módon, hogy nemcsak ver-
set vagy -részletet adtak elő, hanem
„ínyencebb” adatokat is az illető
költőről.

Gál Krisztától, az esemény indít-
ványozójától megtudtuk, hogy né-
hány éve működik egy
kezdeményezés, amelyben tizenkét
ország több mint kétezer városában
a köztereket az emberek ellepik ver-
sekkel. A magyar költészet napján a
közösségi oldalakat a magyar fel-
használók is elhalmozzák kedvenc
költeményeikkel, és innen jött az
ötlet, hogy a virtuális térből Szová-
tán is kivigyék a verset a köztérre,
erre pedig a felújított városközpon-
tot, a „placcot” választották. Csü-
törtökön az egyik épületfalra
elhelyezett táblára 25 verset, vers-
részletet tűztek ki, amelyek egy
ideig ott is maradnak.

A kezdeményezők sikeresnek ta-
lálják az első próbálkozást, nem is
számítottak nagyobb tömegre, hi-
szen ez a rendezvény csak egy adott
rétegnek szól. Céljuk az volt, hogy
valami mást csináljanak ezen a
napon, és jól érezzék magukat úgy,
hogy valami maradandót is alkot-
nak. Ezt szeretnék folytatni, van-
nak elképzeléseik a jövőre, és már
az is felmerült, hogy ne csak a ma-

gyar költészet napján, hanem
rendszeresebben is kerüljön sor
hasonló megmozdulásra. Miköz-
ben sokan „leírják” a mai fiatalo-

kat, a kezdeményező úgy tapasz-
talja, a diákok nyitottak, a költé-
szet érdekli őket, és bár van elég
szórakozási lehetőség a városban,
körükben is van igény a hasonló
rendezvényekre.

Erdőszentgyörgyön a Bodor
Péter Művelődési Egyesület szerve-
zésében ünnepeltek pénteken dél-
után a Rhédey-kastély konfe-
renciatermében, ahol ez alkalomból
a helyi születésű Cseh Katalin költő
Szóvarázs-lak című gyerekverskö-
tetének bemutatójára került sor, az
ünnepségen a Szent György szak-
középiskola diákjai szavaltak az új
kötetből.

Havadtőn szerdán ünnepeltek az
iskola keretében: az óvodásoknak
és iskolásoknak Donáth Beáta taní-
tónő tartott egy rövid bemutatót Jó-
zsef Attiláról, a gyerekek
elszavaltak néhány verset, majd Lő-
rinczi György havadtői származású,
marosvásárhelyi hangszerkészítő
bemutatta az általa alkotott lantot,
és zenélt rajta a gyerekeknek, majd
gitárkísérettel közösen énekeltek.
Különleges és nagyon szép élmény-

ben volt részük – számolt be la-
punknak a szervező Pro Havadtő
egyesület vezetője, Koncz Emma.

Csütörtökön Nyárádgálfalvára a
Határtalanul program keretében 45
diák és tanár érkezett az anyaor-
szági bólyi általános iskolából. Az
ismerkedés mellett a házigazda ta-
nulók kis műsorral köszöntötték a
vendégeket. Az ötödikes Fekete
Edina, valamint a  nyolcadikos
Aszalos Fanny saját verseikből sza-
valtak, továbbá József Attila és
Radnóti Miklós költeményeiből
hangzottak el darabok, majd Asza-
los Fanny és Kelemen Karola meg-
zenésített József Attila- és Nemes
Nagy Ágnes-verseket adtak elő –
értesültünk Gáspár Ildikó igazgató-
tól.

A  magyar költészet napján Csík-
falván is színes programokkal vár-
ták a község diákjait, akik
szavaltak, olvasó- és népdalver-
senyre neveztek be, majd az iskola
színjátszói mutatták be díjnyertes
előadásukat a nyárádmagyarósi Le-
ánydombokról – tudtuk meg 
Balogh Tünde igazgatótól.

Szovátán első alkalommal szerveztek verses villámcsődületet Fotó: www.facebook.com

A szovátai kórus és a polgármester Angyalföldön ünnepelt

  

Gligor Róbert László
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Itthon és Budapesten ünnepeltek a szovátaiak

A vers egyeseknek olyan, mint a
mindennapi kenyér vagy a levegő,
mert hozzátartozik életükhöz. Nos,
ilyen személyek gyűltek össze a
marosszentgyörgyi plébánia tanács-
termében  április 10-én este 6 órá-
tól. Moldovan Irén műsorvezető
imádságra hívta a jelenlévőket,
majd a versről tartott rövid eszme-
futtatást, és felszólította az énekkar
tagjait, akik pár perccel korábban
kapták kézhez Ady Endre, Babits
Mihály, József Attila, Juhász
Gyula, Szőcs Kálmán, Tóth István
verseit, hogy olvassák fel a kiosz-
tott verseket. Mintha egy versfelol-
vasási villámcsődület részesei
lettünk volna.

A Szent György kórus éneke után
Nagy Miklós Kund a gyergyóalfalvi
Balázs József festőművész tárlatát
nyitotta meg, kiemelve a festő gaz-
dag munkásságát és különösen a
Vadárvácska művésztáborban kifej-
tett szakmai irányítását. Említést
tett a Lélek tükrei című Balázs Jó-
zsef-művészalbumról is. A kiállítás
annak kapcsán jött létre, hogy Ba-
ricz Lajos legújabb kötetének – Ha-
zanéző (Talált versek) – borítóján is
a festő egy alkotása látható.

A Kolping Család kórusa után rá-
hangolásként Pataki Ágnes szólal-
tatta meg a Baricz-verseket. Nagy
Miklós Kund mutatta be a kötetet,
amely az alcím szerint is régebbi –
még negyven évvel korábban írt
verset is! – tartalmaz. Ez a gyűjte-
mény is egyfajta lélektükör,
mondta, amelyben a költő Isten-
hez, önmagához, szülőföldjéhez és
a világhoz fűződő kapcsolatát tárja
elénk. Pataki Ágnes ismét mély át-
érzéssel kínált ízelítőt a jelenlé-
vőknek a kötetből.

A Simon Kinga vezette Jubilate
gyerekkórus három, általa megze-
nésített Baricz-verset adott elő
nagy sikerrel. Moldovan Irén ismét
a vers világába varázsolta a jelen-
lévőket fennkölt gondolataival,
majd szót kért Péterffy Gyöngyi ta-
nárnő, költő, aki a marosszentgyör-
gyi rendezvények felemelő voltáról
és fontosságáról szólt a jelenlévők-
höz.

Szót kapott Baricz Lajos is, és
örömét, háláját fejezte ki a Jóisten-
nek, hogy ismét ünnepelhettek, a
verset, s mivel a vers hozzánk tar-
tozik, ezért önmagunkat. S mert a
vers ünnepe van, minden jelenlévő-

nek egy-egy ajándékkötettel ked-
veskedett. Amíg a szerző dedikált,

a jelenlévők szeretetvendégségben
részesültek.

Jó volt ismét együtt lenni, ünne-
pelni a költőket és műveiket, a ver-

set, amely valamiként ott rejtőzik
minden ember lelke mélyén, csak
nem mindenkinek sikerül felszínre
hoznia.(Szentgyörgyi)

A vers ünnepe Marosszentgyörgyön



Mindenképpen jó kezdemé-
nyezésnek mondható a Ma-
rosvásárhelyi Rádió és a város
több médiaintézménye, az Er-
délyi Magyar Televízió, a
Rádió GaGa, a Népújság, va-
lamint a Punctul.ro szerkesz-
tőségével közösen az idén is
megszervezett Együtt kitaka-
rítjuk! jelmondatú rendez-
vény. Ugyanis olyan
társadalmi eseménnyé vált,
ami összeköti a hasznost a
kellemessel. 

Többen – nagyrészt azok, akik
szeretik a természetet, a szabadidő-
sportokat – eljönnek és (újra) talál-
kozhatnak egymással. Intézmények
(Maros Művészegyüttes, Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház) művé-
szei, munkatársai amolyan
csapatépítő szándékkal is kijönnek
a Maros-partra. Öröm látni, hogy itt
együtt vannak egy cél érdekében,
békében és barátságban románok és
magyarok, s azt is jó tapasztalni,
hogy egyre több a fiatal és a gyer-
mek. Külön kiemelendő, hogy az
idén eljött a Borsika, a Maros Mű-
vészegyüttes utánpótláscsoportjának
apraja-nagyja is, szüleikkel, talán
nagyszüleikkel együtt. S ugyanígy
a Női Akadémia tagjai is szívesen
vállalták, hogy zsíros kenyérrel,
vízzel és nem hivatalosan kisüstivel

fogadják a megfáradt szemétszedő-
ket. De ott voltak a horgászok kép-
viselői, a katasztrófavédelmi
felügyelőség tűzoltói, a Bioeel cég
autóstul, cégvezetőstül, feleségestül
együtt, a Richter Gedeon cég mun-
katársai (főnökök és beosztottak
egyaránt), és a teljesség igénye nél-
kül sorolhatnánk (az előzetesben
egyszer már megtettük) mindazo-
kat, akik immár három éve rendsze-
resen, példamutatásként – szélben,
esőben, virágvasárnap – eljönnek,
és megszépítik a természetet. Jó az
is, hogy az akció előtt a megtakarí-
tandó terület – a Maros komp és
Marosszentgyörgy fölötti mindkét
szakasza – tulajdonosa, a maros-
szentgyörgyi önkormányzat, Só-
falvi Szabolcs polgármester is
összeszedette a területről a hulladé-
kot, így jóval kevesebb maradt az
önkénteseknek, mint tavaly, illetve
két évvel ezelőtt. Jó volt látni, hogy
az Aquaserv Rt., magánszemélyek,
cégek felajánlották munkagépeiket,
a tehergépkocsikat, hogy hétvégén
önzetlenül összeszedjék és elszállít-
sák a helyszínről a szemetet, és a
halászok, valamint a hegyimentők,
a tűzoltók és az Outdoor Experience
egyesület tagja valóságos Velen-
cévé változtatták a Marost, hiszen
csónakjaikkal, kajakjaikkal a ma-
rosszentannai partszakaszról is te-
mérdek zsákot hordtak a komphoz. 

Mindez sikeresen egészül ki a

Rákóczi Kinga által koordinált rá-
diós csapat azon kezdeményezésé-
vel, közös munkájával, hogy az
általános és középiskolás diákok
számára környezetvédelmi jellegű
vetélkedőket szerveznek. Az előző
évekhez képest az idén jóval több
rajz, illetve – az idei pályázati fel-
hívásnak eleget téve – papírból és
újrahasznosítható hulladékból ké-
szült földgömb érkezett be a rádió-
hoz, de láthattunk egy
pillepalackból készült kerékpárt is.
Álljon itt tehát azok neve, akiknek
alkotásait a zsűri (Eperjes Noémi
képzőművész, Szuszámi Zsuzsa és

Gherendi Diana, a rádió munkatár-
sai, művészeti szerkesztők) a leg-
jobbnak találta. A pillepalack
kerékpárt igen kreatív módon a ma-
rosvásárhelyi Művészeti Szaklí-
ceum két 10. osztályos tanulója,
Koncz Bernadette és Magyari An-
namária alkották. A földgömbök el-
készítése csapatmunka eredménye
volt. Megosztott első hely: Farkas
Balázs, Nemes Alpár Nimród és Fe-
kete Teréz, Mocanu Laura, Somodi
Angyalka és Sita Kriszta – a Dózsa
György községbeli Rákossy Lajos
iskola diákjai. Második hely: Tar
Brigitta, Kiss Bíborka és Kovács
Márta, a harmadik helyre pedig And-
rásy Amadeo és Sebesi Borbála 11
éves diákok kerültek. A földgömbön
megjelenített részletek alaposabb ki-
dolgozásáért a zsűri különdíjat ítélt
oda Varga Viviennek, Benedek And-
reának és Zayzon Kingának, a Bo-
lyai Farkas Líceum tanulóinak. 

A rajzverseny díjazottjai: I. hely:
Marian Viktória, II. hely: Birton
Viktória és Haraszti Gréti, III. hely:
Koncz Orsolya Kincső. Dicséretet
sorrendben a következők érdemel-
ték ki: Csiki Ajna Evelin, Birton
Boróka Csenge, Sikó Johanna Ad-
rienn, Barabás Lára és Moica Nata-
lia. Ezenkívül különdíjat kaptak:
Budai Sára Erzsébet, Molnár
Emese, Kommer Dominik, Szabó
Gellért, Páll Jessica, Antal Dorka,
Csont Larissza és Aberle Dóra. 

A díjakat azok, akik még a hely-
színen tartózkodtak, átvehették,
akik pedig időközben távoztak, a
Marosvásárhelyi Rádiónál kaphat-
ják kézhez. 

Az akció árnyoldalait nézve 
talán megemlíthetnénk azt, hogy

sajnos kevés kivétellel minden
évben eddig ugyanazok jöttek el,
akik egyébként sem szemetelnek a
természetben, s annak ellenére,
hogy a marosszentgyörgyi önkor-
mányzat összegyűjtötte a szemetet,
mégis több teherautónyi hulladékot
kellett ismét elszállítani a helyszín-
ről. A szemét nagy részét nem a ki-
rándulók vagy a piknikezők hagyták
ott, hanem azok, akik szekerekkel,
gépkocsikkal nagyobb mennyiség-
ben viszik ki és rakják le egy már
megszokott helyszínre, talán a kör-
nyéken építkezők, vagy az ócskapi-
acon cipőket forgalmazók; és
sorolhatnánk mindazt, amit el kel-
lett hordani, és a szemét milyensé-
géből is lehetne következtetni arra,
hogyan került mindez a Maros part-
jára. 

Van még teendő ezen a téren, de
jó úton vagyunk. Talán csepp a ten-
gerben ez az akció, és nem ártana,
ha Marosvásárhely más övezetei-
ben, akár (ahogy régente volt) a la-
kónegyedekben is hasonlókat
szerveznének tavasszal. Jó lecke a
gyerekeknek, azoknak, akik kö-
nyökig érő védőkesztyűvel gyűj-
tötték a szemetet és azoknak is,
akik alkotásaikkal szóltak a felnőt-
tekhez. Jó hír az is, hogy lassan be-
indul a megyei hulladékgazdál-
kodási rendszer, amely talán meg-
teremti az intézményes feltételét
annak, hogy kevesebb szemét ke-
rüljön ki a Maros partjára, az erdők
szélére, a mezőre. A szándék és a
jóakarat megvan, hogy szebbé te-
gyük a környezetünket, és az a fon-
tos, hogy vannak, akik ezt nem
szégyenlik jelenlétükkel kifejezni.
Legyünk együtt jövőre is az öko-
jamboreen! 

Vajda György

Fotó: Vajda György
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Együtt kitakarítjuk!
Ökojamboree a Maros partján

A tegnapi Maros-parti takarítóakció-
nak mintegy felvezetéseképpen tar-
tották meg a Marosvásárhelyi Rádió
által kezdeményezett közvitasoro-
zat negyedik rendezvényeként Nem
szúrja a szemét? címmel kedden a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos
vitát a rádió stúdiótermében.

A beszélgetés mind részt vevő intézmé-
nyek, mind érdeklődők tekintetében az eddi-
gieknél szűkebb körű érdeklődést váltott ki,
a marosvásárhelyi önkormányzatot sem taná-
csosok, sem hivatali illetékesek nem képvi-
selték. Így a várost érintő
hulladékgazdálkodási problémákról csak kér-
dések és vélemények hangzottak el, de
ugyanígy hiányoztak a vitáról a vizek vagy
az erdők kezelésével illetékes hivatalok kép-
viselői is, amelyeknek a környezetben szét-
szórt szemét kérdésében szintén lehet
érintettsége és feladatköre is.
Az év második felére beindulhat a megyei in-
tegrált hulladékkezelési rendszer

A vitán így inkább a hulladékgazdálkodás
megyei helyzete került terítékre, de a hallga-
tóság egyéb kérdéseire is sikerült válaszokat
megfogalmazni. A megyei hulladékkezelési
rendszer jelenlegi állapotát Péter Ferenc, a

megyei önkormányzat elnöke ismertette, aki
szerint a folyamatban levő önkormányzati
mandátum egyik legfontosabb feladata ennek
a projektnek a működésre bírása. Mint kifej-
tette, ennek egyik nagyon fontos eleme a rak-
tározás megoldása volt, ami a szentpáli
lerakó elindításával sikerült, és ez akár a kö-
vetkező évtizedre is megoldhatja a hulladék-
tárolás kérdését. Ezalatt sikerült lezárni a
települések számos hivatalosan vagy illegá-
lisan működtetett tárolóját, ami a környezet-
védelem szempontjából is előrelépés. Az
integrált rendszer fontos elemeit képező szé-
kelykeresztúri válogató állomás és a szentpáli
biomechanikai lépcső is működőképes. A
projektben hét részre osztott megye négy
övezetében már a hulladék begyűjtésére vo-
natkozó szerződéseket is aláírták, a további
szerződések véglegesítése is folyamatban
van. Ezekből a legbonyolultabb a marosvá-
sárhelyi szerződés kérdése, mind a hulladék-
mennyiséget, mind az adminisztratív
részleteket illetően. Ha a szerződéskötési el-
járást nem fogják az érdekelt cégek részéről
óvások nehezíteni, egy hónap alatt a vásárhe-
lyi hulladékbegyűjtési licitet is le lehet zárni,
így az év második felétől megoldódhat a hul-
ladékbegyűjtés az egész megye területén,

ezzel a gazdálkodási rendszer mindegyik ré-
szét üzembe lehet helyezni. Ettől a kérdéskör
a továbbiakban sem lesz egyszerűbb, mivel a
hulladékgazdálkodásra elnyert uniós támoga-
tású pályázatnak hosszú a kifutási ideje,
amely alatt monitorozzák a szolgáltatás maj-
dani működését, és ha ez nem lesz megfelelő,
a pályázati pénz visszafizetésére is kötelez-
hető adott esetben a megye, ami gazdaságilag
nagyon rossz helyzetbe hozná az önkormány-
zatot.
Kulcsfontosságú a nevelés

Amint a hulladékgazdálkodási rendszer al-
kotóelemei működőképessé válnak, onnantól
kezdve lehet majd szelektív gyűjtésről be-
szélni. A szelektív gyűjtés problémája vetette
fel a legtöbb kérdést a jelenlevők részéről, ez
korábban már a megyeszékhelyen is műkö-
dött egy ideig, kisebb településeken most is
megoldott. A szelektív gyűjtéssel kapcsolat-
ban az egyik legfontosabb teendő a nevelés
és a tájékoztatás, ebben minden hozzászóló
egyetértett. A megyei önkormányzati elnök
elmondta, jelenleg is pályáznak tájékoztató
kampányra. Hajdú Zoltán környezetvédelmi
szakértő azt fejtette ki: ami hulladékgazdál-
kodási téren most nálunk zajlik, az a föld-
rész nyugati felében már a múlt század
hatvanas éveiben futott le, így elvileg az il-
letékeseknek csak át kellene venniük az ot-

tani működőképes tapasztalatokat. Ám nem
így történt, inkább kísérletezések folytak a
rendszerváltás óta. A hulladékmenedzsment-
nek három lépése van – fejtette ki –: egyszer
kell egy működőképes rendszer, utána a ne-
velés és a tájékoztatás. Ameddig nincs a sze-
lektív gyűjtésre alapozott
hulladékgazdálkodási rendszer, addig a tá-
jékoztató kampányok egyenesen kontrapro-
duktívak, mert a környezettudatos emberek
azzal szembesülnek, hogy hiába gyűjtik sze-
lektíven a szemetet, ha azt a szolgáltató
úgyis egyben szállítja el. Ezért lenne fontos
az integrált megyei hulladékgazdálkodási
rendszer beindítását követően ismét egy ala-
pos tájékoztatási kampány, vélte a szakértő,
aki szerint csak e két tényező megvalósulása
után kell számolni harmadik lépésként a bír-
ságolással. Több hozzászóló szintén fontos-
nak vélte a büntetések kirovását a
szemetelőkre, amiben a környezeti őrség
mellett a helyi rendőrségeknek is van hatás-
köre, viszont az a nagy gond ezzel, hogy tet-
ten kell érni a kihágást elkövetőket. A vitázók
egyetértettek abban, hogy egy jól működő
hulladékgazdálkodási rendszer mellett is tár-
sadalmi összefogás kérdése odáig eljutni,
hogy ne szúrja a szemét a szemünket sem a
természetben, sem a lakóhelyünk közelében.
(benedek)

Keveseknek szúrta a szemét



A listavezető Ferencváros hát-
rányból fordítva 2-1-re nyert a Me-
zőkövesd otthonában a labdarúgó
OTP Bank Liga szombati, 28. for-

dulójában. A fővárosiak sorozatban
hetedik győzelmüket aratták, s
újabb lépést tettek a bajnoki cím
felé. 

A ferencvárosiak labdabirtoklási
fölényével indult a találkozó, hely-
zetet azonban nem sikerült kialakí-
tania a listavezetőnek. A
kontratámadásokra berendezkedő
hazaiak ugyanakkor az első lehető-
ségükkel éltek, és a folytatásban is
hasonló taktikát követve visszaáll-
tak védekezni. Az FTC fölénye
meddőnek bizonyult, bár a félidő
hajrájában többször is veszélyezte-
tett, Blazic például a kapufára fe-
jelte a labdát, de gólt nem szerzett
a csapat.

A szünetet követően egy szöglet
után azonnal egyenlítettek a vendé-
gek, és csakúgy, mint az első játék-
részben, többet volt náluk a labda,
ám nagy helyzet nem alakult ki
Szappanos kapuja előtt. Ezzel
szemben Dibusznak kétszer is na-

gyot kellett védenie, a kövesdi tá-
madásokban mindig benne volt a
gól lehetősége.

A vezetést és egyben a győzel-
met jelentő találatot végül mégis a
fővárosiak szerezték meg, az elalvó

hazai védelem hibáját kihasználva
a két perccel korábban beállt Bőle
volt eredményes. Az utolsó percek-
ben a Mezőkövesd beszorította el-
lenfelét, de egyenlítenie nem
sikerült.

Fordított és Mezőkövesden is
nyert a Ferencváros
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1088.
szerkeszti: Farczádi Attila Új tulajdonosa van a budapest Honvéd labdarúgóklubnak

George F. Hemingway tulajdonos eladta a budapest Honvéd lab-
darúgócsapatát a metalcom csoporthoz tartozó Reditus equity
Zrt.-nek. Az új tulajdonos közleménye szerint a Reditus a Honvéd
Futball Club kft. 100 százalékos üzletrészét megvásárolta. A vétel-
árat a felek nem hozták nyilvánosságra, nem hivatalosan 10 millió
eurót fizetett érte a vevő. A George F. Hemingway tulajdonában
álló, nevadai székhelyű Quinex America LLC befektetőtársaság
2006-ban vette meg a nagy múltú klubot, mely azóta kétszer nyerte
meg a magyar kupát, 2017-ben pedig bajnok lett. A új tulajdonos
a korábbi évekhez képest nagyobb költségvetésből szeretne gazdál-
kodni, és jobban számítana a klub saját nevelésű fiataljaira, vala-
mint a kispestiek volt kiválóságaira.

nincs változás az élen
Az éllovas Ferencváros és a

második helyezett, címvédő
vidi FC is kiharcolta a győzel-
met a labdarúgó OTp bank
Liga 28. fordulójában, ezzel
maradt a nyolcpontos különb-
ség a két csapat között. Újabb
mérkőzést nyert, ezzel tovább
javított helyzetén a Haladás,
amely néhány hete még biztos
kiesőnek tűnt. Az utolsó helye-
zett csapat ezúttal az mTk-nál
bizonyult jobbnak és már csak
négy pontra van a még benn-
maradó helyen álló kisvárdá-
tól.

Az OTp bank Liga 28. fordu-
lójának eredményei: budapest
Honvéd – debreceni vsC 1-1,
mezőkövesd Zsóry FC – Fe-
rencváros 1-2, paksi FC – pus-
kás Akadémia FC 0-0,
kisvárda master Good – diós-
győri vTk 1-1, szombathelyi
Haladás – mTk budapest 1-0,
mOL vidi FC – Újpest FC 2-1.

Tabella
1. Ferencváros 28 20 4 4 61-20 64
2. vidi 28 17 5 6 45-27 56
3. Újpest 28 12 10 6 36-21 46
4. debrecen 28 12 8 8 35-31 44
5. Honvéd 28 11 7 10 33-29 40
6. mezőkövesd 28 9 8 11 39-37 35
7. mTk 28 10 4 14 39-45 34
8. paks 28 7 11 10 29-40 32
9. puskás A. 28 9 4 15 30-41 31
10. kisvárda 28 7 8 13 29-43 29
11. diósgyőr 28 7 7 14 26-49 28
12. szombathely 28 7 4 17 26-45 25

A ferencvárosi Leandro De Almeida (b) és Mikalai Sihnevich (j), valamint a mezőkövesdi Meskhi
Myhailo (k). MTI/Czeglédi Zsolt

A Tordai Sticla Arieşul elleni baj-
noki mérkőzés sem volt a negatív
sorozat megtörésének az állomása a
Marosvásárhelyi MSE 3. ligás lab-
darúgócsapata számára. Ezúttal
szinte negyven percen át teljesen
nyitott volt a mérkőzés, de néhány
játékvezetői ítélet 180 fokkal meg-
fordította a találkozó menetét.

Azzal az eltökélt szándékkal lé-
pett pályára az MSE Nyárádszere-
dában, hogy megszerezze első
tavaszi pontjait. Bár az első két
helyzetet a vendégek hagyták ki,
pontosabban Rigmányi avatkozott
közbe kétszer is Chiţu fejesénél, il-
letve blokkolta ugyanőt, a 25. perc-
ben Ruja előtt ott volt a nagy
lehetőség, de a rövid sarokra kül-
dött lapos lövését lábbal szögletre
mentette Pop. Jó iramban zajlott a
mérkőzés, érezhető volt, hogy na-
gyon fontos, ki rúgja az első gólt, és
az egyensúlyt egy furcsán alakuló
akció törte meg. Többen ütköztek
az MSE tizenhatosa előtt, ketten is
földön maradtak a hazai játékosok
közül, a bíró azonban nem állította
meg a meccset, és mielőtt a védők
felocsúdtak volna, Bria belopako-
dott a hátvédek mögé, beadását
pedig a felszabadítani akaró Török
Dávid egyenesen a felső sarokba
lőtte (0-1). Mielőtt még eldőlt volna
a vita a nézők között, hogy a játék-
vezetőnek meg kellett volna-e állí-
tania a játékot a gól előtt, vagy nem,
Alexandru Gornic aradi sípmester
gondoskodott a számbeli egyensúly
megtöréséről is: Török Szabolcs be-
lépését piros lapra érdemesnek
látta. Hogy mennyire volt jogos, azt
a partvonalról nehezen lehet eldön-
teni, de itt jegyezzük meg, hogy
Török Dávidot még a 7. percben
úgy letalpalta az egyik tordai játé-
kos, hogy szünetben cserélni kellett.
Az agresszor még sárga lapot sem
kapott...

A játékvezető aztán az első fél-
idő hosszabbításában tette fel dics-
telen tevékenységére a koronát.
Egy bal oldalon előrevágott lab-
dára a tizenhatos oldalvonala táján
egyszerre ért oda Rigmányi és a
tordai csatár. Rigmányi az oldal-
vonalon túlra küldte a labdát, a
csatár pedig látványosan átbukott
az MSE kapusának lábán. Kétsze-
resen sem volt tizenegyes, egy-

részt Rigmányi a labdát játszotta
meg, másrészt az üközés a vona-
lon kívül történt, a bíró mégis bün-
tetőt ítélt, amit Vitan értékesített,
noha a kapus rajta volt a labdán
(0-2).

Kétgólos hátrányból és egy em-
berrel kevesebbel szinte lehetetlen
feladat előtt állt a második félidő-
ben az MSE. Az egyensúly hét
perccel az újrakezdés után tört meg

végleg, amikor Lemnaru fejesét
Rigmányi nem tudta hárítani (0-3),
ezt követően pedig egyre gyakrab-
ban került veszélybe a hazai kapu.
A fiatal marosvásárhelyi kapus
megfogott, kiütött, amit tudott, de
a védelem által megengedhetetle-
nül üresen hagyott Varodi lövései-
vel két esetben nem tudott mit
kezdeni (0-4, 0-5). Eközben a leg-
jobb lehetőségek is kimaradtak
Pop kapujánál. Előbb Sánta lopott
labdát a félpályán, üresen vezet-
hette rá, de már 25 méterre lövésre

szánta el magát, és a kapus szög-
letre ütötte. Aztán Balla kapáslö-
vése szállt el a rövid sarok mellett,
majd Hasirov 35 méteres bombája
tévesztett célt. A legnagyobb lehe-
tőséget azonban Velichea hagyta
ki, aki ajtó-ablak helyzetben 11
méterről nem találta el a kaput.
Igaz, ekkor már a 90+1. percben
jártunk.

Az MSE számára pedig a 24. for-
duló sem ígér sok jót, hiszen az FK
Csíkszereda otthonába látogat Haj-
nal Gyula edző csapata.

eredményjelző
* 1. liga, 5. forduló: felsőház: konstancai viitorul – Csu Cra-

iova 2-1; alsóház: Concordia Chiajna – dunărea Călăraşi 3-0,
Jászvásári Csm politehnica – bukaresti dinamo 0-1, FC botoşani
– nagyszebeni Hermannstadt 1-0. Az élcsoportok: felsőház: 1. ko-
lozsvári CFR 37 pont/4 mérkőzés, 2. bukaresti FCsb 34/4, 3. Csu
Craiova 30/5; alsóház: 1. medgyesi Gaz metan 28 pont/4, 2. bu-
karesti dinamo 28/5, 3. Jászvásári Csm politehnica 23/5.

* 2. liga, 29. forduló: sportul snagov – nagyváradi Luceafărul
2-4, Cs mioveni – bákói Aerostar 2-0, konstancai ssC Farul – Te-
mesvári Asu politehnica 1-1, dacia unirea brăila – energeticianul
Şirineasa 3-1, Aradi uTA – Zsilvásárhelyi pandurii 3-3, petrolul
ploieşti – FC Argeş piteşti 1-2, Temesvári Ripensia – Chindia Târ-
govişte 0-2; 30. forduló: Zsilvásárhelyi pandurii – Academica Clin-
ceni 0-2, bákói Aerostar – bukaresti daco-Getica 2-1, Cs baloteşti
– sportul snagov 0-0, kolozsvári universitatea Cluj – konstancai
ssC Farul 2-1. Az élcsoport: 1. Academica Clinceni 70 pont/30
mérkőzés, 2. kolozsvári universitatea 63/29, 3. Chindia Târgovişte
63/29.

* 3. liga, i. csoport, 22. forduló: Csm Râmnicu sărat – kará-
csonkői Ceahlăul 2-2, sănătatea darabani – bodzavásári sCm
Gloria 0-6, Galaci suporter Club Oţelul – Şomuz Fălticeni 0-1,
sporting Lieşti – Csm Focşani 0-1, bodzavásári metalul – Foresta
suceava 1-1; 23. forduló: FC botoşani ii – Csm paşcani 0-2, kéz-
divásárhelyi kse – Csm Râmnicu sărat 3-1, Foresta suceava –
sporting Lieşti 3-1, Csm Focşani – Galaci suporter Club Oţelul
2-1, Şomuz Fălticeni – Ştiinţa miroslava 0-3, Radóci bucovina –
sănătatea darabani 2-0, bodzavásári sCm Gloria – karácsonkői
Ceahlăul 6-1. Az állás: 1. bodzavásári Gloria 62 pont, 2. Galaci
suporter Club Oţelul 46, 3. Radóci bucovina 44, ...10. kézdivásár-
helyi kse 23.

* 3. liga, v. csoport, 23. forduló: Lénárdfalvi Comunal – Csík-
szeredai Fk 2-4, kolozsvári CFR ii – medgyesi Gaz metan ii 5-1,
Radnóti sk – szászhermányi AFC 3-2, székelyudvarhelyi FC –
Tasnádi unirea 2-0, dési unirea – barcarozsnyói Olimpic Cetate
0-1, nagybányai minaur – szászrégeni Avântul 1-0, besztercei Glo-
ria – kolozsvári sănătatea 2-1, marosvásárhelyi mse – Tordai
sticla Arieşul 0-5.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, v. csoport, 23. forduló: Marosvásárhelyi MSE

– Tordai Sticla Arieşul 0-5 (0-2)
nyárádszeredai labdarúgópálya, 100 néző. vezette: Alexandru

Gornic (Arad) – sebastian pantea (Arad), Alin botaş (Temesvár).
ellenőr: marian bordean (nagyszeben), somolyák istván (szé-
kelyudvarhely).

Gólszerzők: Török dávid (38. – öngól), vitan (45+3, büntetőből),
Lemnaru (49.), varodi (63., 87.).

sárga lapok: balázs szabolcs (15.), illetve, băeţan (81.).
piros lap: Török szabolcs (42.).
MSE: Rigmányi – balázs szabolcs, bucur, ungur, Török sza-

bolcs, Aldea (46. Hasirov), Török dávid (46. balla), petriş, Ruja
(61. velichea), sánta, dudás (65. moldován). 

Sticla Arieşul: pop Rareş – Chiş, marcu, Cocoară, savu (65, Ol-
tean), ionescu, paleoca, vitan (57. silaghi), bria (80. băeţan),
Chişu (61. varodi), Lemnaru.

Bálint Zsombor
Öngól és könnyen befújt büntető – semmi nem jön össze az MSE-nek

A 3. liga v. csoportjának rangsora
1. Lénárdfalva 23 18 1 4 71-23 55
2. Csíkszereda 23 17 4 2 60-16 55
3. nagybánya 23 13 7 3 40-15 46
4. barcarozsnyó 23 13 4 6 27-20 43
5. sănătatea 23 12 4 7 34-21 40
6. CFR ii 23 11 6 6 48-33 39
7. Torda 23 10 5 8 33-27 35
8. Avântul 23 9 6 8 31-26 33
9. beszterce 23 9 5 9 29-31 32
10. dés 23 6 8 9 31-32 26
11. szászhermány23 6 7 10 29-31 25
12. székelyudv.y 23 7 4 12 27-36 25
13. Tasnád 23 6 6 11 34-44 24
14. mse 23 4 3 16 18-64 15
15. medgyes ii 23 3 3 17 24-55 12
16. Radnót 23 3 1 19 22-84 10

Mendelényi Dániel (j2), a Honvéd egyik új tulajdonosa. MTI/Czagány Balázs
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Manchesterben nyert a Barcelona, 
Ajax–Juventus egál 

Az FC Barcelona egygólos
előnnyel várhatja a labdarúgó
Bajnokok Ligája negyeddöntőjé-
nek hazai visszavágóját, miután
szerdán 1-0-ra nyert a Manches-
ter United vendégeként; a másik
szerdai mérkőzésen az Ajax és a
Juventus nem bírt egymással
Amszterdamban. Kedden kisebb
meglepetésre a Tottenham Hot-
spur 1-0-ra legyőzte a vendég
Manchester Cityt, a Liverpool
pedig 2-0-ra verte a vendég FC
Portót.

Az Old Trafford stadionban –
ahol korábbi négy fellépése alkal-
mával egyszer sem nyert a kata-
lán csapat – nagy lendülettel
kezdett a Barcelona, és mezőny-
fölényét a 12. percben gólra tudta
váltani: Suárez középre visszafe-
jelt labdája Shaw testén változta-
tott irányt, mielőtt a hazai kapuba
került volna. A gól után a vendégek kényel-
mesebb tempóra váltottak, túlzott magabiztos-
ságuk hibákkal is párosult. Az egyenlítés
elmaradt ugyan, de magukra találtak az ango-
lok, akik egyenrangú partnerei voltak a kata-
lánoknak, és még helyzeteket is kidolgoztak.
A nagy kedvvel játszó – a 65. percben mégis
lecserélt – Coutinho vezérletével idővel ma-
gához ragadta a kezdeményezést a Barcelona,
de megelégedett azzal, hogy a lefújásig irányí-
tása alatt tartotta a mérkőzést.

Amszterdamban a jó iramú, küzdelmes ösz-
szecsapáson mindkét kapu előtt gyakran meg-
fordult a labda, és a szünet előtti hajrában
Cristiano Ronaldo fejesével jutott vezetéshez
a Juventus. A hazai védők teljesen megfeled-
keztek a beadásra centerként érkező portugál-
ról, aki nem hibázott. A második játékrész
elején Neres találatával megérdemelten
egyenlített a sokat dolgozó és gólratörően tá-
madó Ajax. A folytatásban egyenrangú félként
játszottak a csapatok, az eredmény pedig nem
változott, bár a vendégeknek a hajrában volt
egy kapufájuk.

Londonban, a Tottenham új stadionjában a
manchesteriek kezdtek aktívabban, letámadás-
sal nehezítették a hazaiak labdakihozatalait, s
ezzel többször kellemetlen helyzetbe hozták a
Tottenham játékosait. A fölény 10 percig
meddő volt, majd Raheem Sterling indult meg
a bal oldalról középre, s 16 méterről leadott
lövésébe Danny Rose vetődött bele, ám, amint
az a videózás után kiderült, kézzel blokkolt.
Björn Kuipers büntetőt ítélt, Sergio Agüero vi-
szont nem élt a lehetőséggel, a kapu bal olda-
lát célozta meg, de félmagas lövését Hugo
Lloris kapus hárította. A kihagyott 11-es után
kissé zavartnak tűnt a vendégcsapat, s a félidő
hátralévő részében a Tottenham játszott veszé-
lyesebben, viszont csak helyzetekig jutott, gólt
nem tudott szerezni. A második játékrész ele-
jén lüktető volt a játék, mindkét oldalon adód-

tak helyzetek, tíz perc után viszont mindkét
csapat visszavett a tempóból. Egészen az
utolsó negyedóráig eseménytelenül teltek a
percek, majd a manchesteriek kerültek fö-
lénybe, mégis a hazaiak szereztek gólt. Erik-
sen passzolt a vendégvédelem mögé a
tizenhatos jobb oldalán berobbanó Szonhoz,
aki pontatlanul vette át a labdát, de még az
alapvonalon megállította, majd befelé tolta, s
ballal laposan a kapuba lőtt. A hajrában Josep
Guardiola együttese mindent megtett az
egyenlítésért, de a Tottenham jól védekezett,
s megőrizte kapuját a góltól. 

A tavalyi döntős Liverpool esélyeshez mél-
tóan kezdte az FC Porto elleni találkozót,
amelynek már az ötödik percében gólt szerzett
Naby Keita megpattanó lövésével. A folytatás-
ban is Jürgen Klopp csapata játszott fölényben,
s a félidő közepén egy szép támadás végén Fir-
mino növelte az előnyt. A második játékrész-
ben a portugál gárda veszélyesebben
futballozott, több lehetősége is volt a szépítésre,
de ezekkel nem tudott élni, így nagyon nehéz
helyzetbe került az e heti portói visszavágóra.

Eredményjelző

Labdargó Bajnokok Ligája, negyeddöntő,
első mérkőzések:
* Manchester United (angol) – FC Barce-

lona (spanyol) 0-1 (0-1)
gólszerző: Shaw (12. – öngól)
* AFC Ajax (holland) – Juventus (olasz) 

1-1 (0-1) 
gólszerzők: Neres (46.), illetve Cristiano

Ronaldo (45.)
* Tottenham Hotspur (angol) – Manches-

ter City (angol) 1-0 (0-0)
gól: Szon (78.)
* FC Liverpool (angol) – FC Porto (portu-

gál) 2-0 (2-0)
gól: Keita (5.), Firmino (26.)

A Barcelona német kapusa, Ter Stegen egyik védése a Manchester United
elleni mérkőzésen. Fotó: AP

Hazai pályán vívták ki a feljutást
A röplabda után a Marosvásárhelyi CSM

teremlabdarúgó szakosztálya is visszajutott
az élvonalba. Igaz, a 2. liga idényéből még
hátravan egy forduló, azonban ennek az
eredményeitől függetlenül az első helyen
végez a rangsorban.

Egy pontra volt még szükségük a Gyer-
gyóremetei Kereszthegy elleni találkozón
a marosvásárhelyi teremlabdarúgóknak
ahhoz, hogy matematikailag is biztosítsák
maguknak az első helyet a 2. ligában. A
mérkőzést ennek megfelelően végig a házi-
gazda csapat uralta mezőnyben, de a reme-
tei vendégek eleve a védekezésre és a
gyors kontrákra rendezkedtek be. És mi-
közben Lucian Nicuşan tanítványai nagyon
nehezen tudták fellazítani az ellenfél védel-
mét a találkozó első felében, a vendégek
legalább 3-4 gyors ellentámadást is kihagy-
tak. A félidő egyetlen gólját
Boroş szerezte, aki bal ol-
dalról 7 méterről laposan
küldte a labdát a hálóba.

Amint az várható volt, az
egyetlen erős sorral rendel-
kező vendégek szünet után
elfáradtak, és ekkor már
több gólt sikerült szerezniük
a CSM játékosainak. Hat
perccel az újrakezdés után
Aramă és Szőcs László vil-
lámgyors kényszerítőzések-
kel rohanták le az ellenfelet,
majd miután a kapust is ki-
passzolták, Szőcs az üres
kapuba talált. Később Ţipău
egy szabadrúgás után lapo-
san küldte a rövid sarokba,
két perccel később pedig
Küsmödi szemtelen emelé-

sével csapta be a remetei hálóőrt. A Ke-
reszthegy most már a becsületgólért haj-
tott, de Cătinean és utóbb Tătar
áthatolhatatlan falnak bizonyultak, míg a
végeredményt egy szöglet után Nagy Nor-
bert állította be a remetei kapuban álló név-
rokona segítségével, aki nem tudta
megfogni a nem túl erős labdát. Az utolsó
előtti percben Ţipău még kihagyott egy tíz-
méterest is, azonban ennek már nem volt
jelentősége, de a marosvásárhelyi védelem
azért még ragaszkodott ahhoz, hogy kapott
gól nélkül ússzák meg, és Dobri elől a kapu
torkából kétszer is mentettek.

A teremlabdarúgó 2. liga utolsó forduló-
jában a Marosvásárhelyi CSM a Bodzavá-
sári Fortius otthonában lép pályára, a
bajnoki program szerint május 4-én. Ennek
a mérkőzésnek azonban már csak a házi-
gazdák számára van tétje, akik a pótselej-
tezőre jogosító második helyet célozzák.

Jegyzőkönyv

Teremlabdarúgó 2. liga, 17. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Gyergyóremetei
Kereszthegy 5-0 (1-0)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Ionel Boharu-Predescu
(Buftea), Robert Stanciu (Buftea). Ellenőr: Marius Mititel (Bukarest).

Gólszerzők: Boroş (5.), Szőcs (26.), Ţipău (29.), Küsmödi (31.), Nagy (37.).
Sárga lapok: Küsmödi (35.), Boroş (38.).
Marosvásárhely: Cătinean (Tătar) – Iszlai, Aramă, Szőcs, Szabó (Nagy Norbert,

Boroş, Crişan, Dobai, Ţipău, Küsmödi, Kiss).
Kereszthegy: Nagy Zsombor – Dobri, Sándor, Bálint, Doltea (Gál, Balázs, 

Ferenc, László, Len, Kurkó).

Eredményjelző

A teremlabdarúgó 2. liga 17. fordulójában a következő eredmények születtek:
Segesvári Pro Tineret – Karácsonkői Ceahlăul 9-6, Marosvásárhelyi CSM – Gyer-
gyóremetei Kereszthegy 5-0. A Gyergyószentmiklósi Inter – Galaci United II és
Kézdivásárhelyi SE – Bodzavásári Fortius mérkőzés lapzárta után fejeződött 
be. 

Bálint Zsombor                                   

Fotó: Nagy Tibor

Tizennyolcból tizennyolc
Nem történt semmi rendkívüli a labdarúgó elit 4. liga hétvégi fordulójá-

ban, hacsak nem a Marosoroszfalu – Nyárádtői Unirea találkozó elhalasz-
tása, de – noha mindkét csapat nagy ambíciókkal vágott neki a bajnokságnak
– egyikük sem tud már beleszólni az első hely sorsába. Ezt gyakorlatilag
végérvényesen a Marosvásárhelyi CSM bérelte ki, amely a 18. győzelménél
tart ugyanannyi mérkőzésen, ezúttal a peremtelepülés csapata hálóját tömték
ki tíz góllal. A tabella másik végén ellenkező előjellel, szintén 18-ból 18-
cal, de ez esetben vereséggel, Dános található nulla ponttal, amely Nagy-
sármástól szenvedett vereséget, ezzel pedig a sármásiak visszaelőzték a
Nyárádtői Viitorult, elmozdulva az utolsó előtti helyről. Két mérkőzés is
döntetlennel végződött középmezőnyhöz tartozó csapatok között, azaz le-
számítva a két végletet, kiegyensúlyozott a bajnokság, de a legtöbb csapat
alighanem alig várja, hogy „megszabaduljon” a Marosvásárhelyi CSM-től,
hogy ismét izgalmasabb legyen a megyei szintű pontvadászat is.

A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 18. fordulójában a következő ered-
mények születtek: Ákosfalva – Szováta 1-1, Marosvásárhelyi CSM – Náz-
nánfalva-Marosszentkirály 10-1, Nyárádszereda – Kutyfalva 3-2,
Marosvásárhelyi Atletic – Segesvári CSM 4-4, Nagysármás – Dános 3-1,
Nyárádtői Viitorul – Marosludas 2-3. A Marosoroszfalu – Nyárádtői Unirea
mérkőzést elhalasztották. (bálint)

Ranglista

1. CSM                         18       18     0          0             118-11         54
2. Marosludas               18       16     1          1             77-19          49
3. Unirea                       17       12     3          2             86-24          39
4. Szováta                     18       7       5          6             31-40          26
5. Ákosfalva                 18       7       4          7             32-42          25
6. Marosoroszfalu         17       7       3          7             48-38          24
7. Atletic                       18       6       6          6             46-45          24
8. Segesvár                   18       6       4          8             50-46          22
9. Kutyfalva                  18       6       3          9             38-57          21
10. Náznánfalva            18       6       2          10          35-54          20
11. Nyárádszereda        18       5       3          10          31-44          18
12. Nagysármás            18       5       3          10          30-73          18
13. Viitorul                   18       5       1          12          35-73          16
14. Dános                      18       0       0          18          13-104        0

Európa-liga: az Arsenal és a Chelsea is győzött
Az Arsenal házigazdaként, a Chelsea

pedig vendégként került előnybe a labda-
rúgó-Európa-liga negyeddöntőjének csü-
törtök esti, első mérkőzésén.

A két londoni csapat közül az Arsenal
a 25. percben már 2-0-ra vezetett a Napoli
ellen: előbb Aaron Ramsey volt eredmé-
nyes, majd Kalidou Koulibaly öngólt vé-
tett. A nápolyiak kapura lövési kísérletig
is alig jutottak el, és bár a második félidő-
ben javítottak a statisztikájukon, szépíte-
niük nem sikerült.

A Chelsea kiegyenlített meccset ját-
szott a Sparta Prága vendégeként, a talál-
kozó egyetlen gólját Marcos Alonso
szerezte a hajrában.

Az Eintracht Frankfurt az első félidő
közepén ember- és gólhátrányba került a
Benfica otthonában, mivel francia hát-
védje, Evan N’Dicka piros lapot kapott, a
büntetőt pedig Joao Félix értékesítette. Az
első félidő hajrájában történt gólváltást
követően a második felvonást is 2-1-re
nyerték meg a portugálok, így kedvező
helyzetből várják a visszavágót.

A Villarreal – Valencia spanyol rangadó
hatodik percében Daniel Parejo büntetőjét
a hazaiak kapusa, Andrés Fernández ki-
védte, de a kipattanót Goncalo Guedes ér-
tékesítette. Santi Cazorla a szünet előtt
tizenegyesből egyenlített, és sokáig úgy
tűnt, 1-1 lesz a végeredmény, de a Valen-
cia dán középpályása, Daniel Wass a 91.,
csapattársa, Guedes pedig a 93. percben
betalált, így a vendégek tulajdonképpen
már a négy között érezhetik magukat.

Eredményjelző

Labdarúgó-Európa-liga, negyeddöntő, első mérkőzé-
sek:

* Slavia Prága (cseh) – Chelsea (angol) 0-1 (0-0)
gólszerző: Alonso (86.)
* Benfica (portugál) – Eintracht Frankfurt (német) 4-2

(2-1)
gólszerzők: Joao Félix (21., 43., 54., az elsőt tizen-

egyesből), Dias (50.), illetve Jovic (40.), Paciencia (72.)
kiállítva: N’Dicka (20., Frankfurt)
* Villarreal (spanyol) – Valencia (spanyol) 1-3 (1-1)
gólszerzők: Santi Cazorla (36., tizenegyesből), illetve

Guedes (6., 93.), Wass (91.)
* Arsenal (angol) – SSC Napoli (olasz) 2-0 (2-0)
gólszerzők: Ramsey (14.), Koulibaly (25., öngól)

Fotó: 90Min



Ezüstérmet nyert Románia csa-
pata számára Incze Kriszta Tünde
a Bukarestben zajló birkózó-Eu-
rópa-bajnokságon: a 65 kilogram-
mosoknál versenyző sportoló a
döntőben már 4-0-ra vezetett,
mégis kikapott 6-4-re az azeri Elis
Manolovától.

A sepsiszentgyörgyi sportoló a
negyeddöntőben a török Asli De-
miren jutott túl 11-1-gyel, a négy
között az orosz Marija Kuznyeco-
vát búcsúztatta 4-3-mal.

Románia eddig négy érmet
nyert a kontinens legjobbjainak
versenyén: Florin Ţiţa ugyancsak
ezüstérmes lett az 55 kilósoknál,
míg a súlycsoport női versenyében
Andreea Beatrice Ana bronzérem-
mel zárt. Végezetül a 130 kilo-
grammosok mezőnyében Alin
Alexuc Ciurariu felülmúlta az észt
Heiki Nabit a kisdöntőben.

A marosvásárhelyi kötődésű egy-
kori kézilabdázó, majd edző, a
Lyonban született 47 éves Májeri
Zoltán együttesével, a TV Endingen
férficsapatával éllovasként vezeti a
svájci második ligát (Nationalliga
B), sőt a zsinórban elért 18 győze-
lemmel új rekordot állított fel Svájc-
ban! 

Májeri a tavaly január 1-től két és
fél éves szerződést írt alá a svájci
második ligában szereplő TV En-
dingen férfiegyüttesével, miután hét
évig edzte az US Yverdon Handball
Klubot, ahol az évek során sikert si-
kerre halmozott: egyazon időben ké-
szítette fel a klub férfi-, illetve női
csapatát (amely 2012-ben újra felke-
rült az élvonalba), emellett párhuza-
mosan az ifjúsági együttest, és 2016
nyarától az U17-es válogatottat is.

A TV Endingen bajnokságbeli ki-
váló teljesítményéről és a siker tit-
káról a következőket nyilatkozta
Májeri Zoltán a Népújságnak: „A
svájci német területen található,
Aargau kantonban működő TV En-
dingent tavaly vettem át, miután hét
évig Svájc francia területén, a Vaud
kantoni létező US Yverdon Handball
Klubot edztem sikeresen. A TV En-
dingen a múlt idényben kiesett a
tízcsapatos élvonalbeli bajnokság-
ból, akkor kilenc játékos távozott az
együttestől, négy jött a helyükre; a
csapat zömét ugyanakkor főleg a
kantoni kézilabdázók alkotják, de
van négy idegenlégiós is az alakulat-
nál. Nagyon fiatal a csapat, de tagjai
közt találhatunk néhány rutinos, ta-
pasztaltabb játékost is, akik az együt-
tes magját alkotják. Mi a siker titka?
Csapatmunka!” – vágta rá a nyolc
nyelven folyékonyan beszélő szak-
ember, aki 20 éves korától külföldön
tevékenykedik, és egykoron a Ma-
rosvásárhelyi ISK színeiben ismer-
kedett meg a kézilabdával, majd a
Temesvári Politechnika csapatánál
mutatkozott be az élvonalban.

Májeri Zoltán kijelentette, szá-
mára az a legfontosabb, hogy a csa-

pat a lehető legjobb teljesítményt
nyújtsa, és ennek megfelelően minél
fennebb juttassa, „ezért hétről hétre
keményen kell dolgoznunk, hogy az
idény végén feljussunk az élvo-
nalba. Hogy mi lesz azután, nem
tudni, de reméljük, hogy hosszú
ideig fogunk pozitív teljesítményt
nyújtani. Mindig egyet kérek a csa-
pat tagjaitól: nem veszíthetjük el a
meccset, az ellenfél megnyerheti
ugyan a találkozót, ha jobbak, de mi
nem adjuk oda senkinek a mérkő-
zést! 18 győzelem után, sajnos, ki-
kaptunk, de jelenleg az együttes az
első helyen van, 11 ponttal többet
gyűjtött, mint a második helyezett
Lakers Stäfa, amely azonban eggyel
kevesebb meccset játszott (az első
kettő jut fel az első ligába – a
szerk.), és 13 pontra a harmadik he-
lyezettől” – említette meg a neves
egykori kézilabdakapus, aki a tuné-
ziai Club Africane, a francia Mul-
house és Besancon, aztán a győri
Rába ETO, a macedón VV Tikes
Kavarci, az izlandi Fram Reykjavik,
a kuvaiti Szulibihat, az ukrán ZTR
Zaporozsje, a német Vfl Potsdam,
majd a svájci Grasshopers Amiticia
Zürich, aztán a dán Aarhus M/THY
Handbold MT együtteseinél kézi-
labdázott, és utóbbi alakulatnál
hagyta abba az aktív sportpályafu-
tást. 

Érdekességként említhető, hogy
Májeri Zoltán játékosként a tunéziai
válogatott első számú biztos kapu-
saként vált ismertté, de volt mace-
dón kupagyőztes, majd Ukrajnában
bajnok, kupagyőztes és Szuperkupa-
győztes is, Izlandon Ligakupa-győz-
tes, aztán Szuperkupa-győztes lett.
Mindkét országban „A legjobb
kapus” címet is átvehette, az izlandi
bajnokság álomcsapatába is beke-
rült, sőt ő lett a szigetországi pont-
vadászat legértékesebb kézi-
labdázója! A kuvaiti Szublibihattal
megnyerte az Ázsiai Bajnokok Li-
gáját, majd beválasztottak a BL All-
Star csapatába, míg a tunéziai Club
Africanéval országos bajnok és ku-
pagyőztes volt. 
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barka emese a magyar birkózósport első női európa-bajnoka
Az 57 kilós barka emese lett a magyar birkózósport első női európa-bajnoka, miután győzött a

bukaresti kontinensviadal pénteki döntőjében. A csepeli versenyző 4-2-re múlta felül az ukrán Tet-
jana kitet, így a 2007-es, a 2013-as, a 2017-es és a tavalyi bronzérem után ezúttal aranyat nyert.

A magyar csapat négy bronzérmet is nyert a román fővárosban: veréb istván (92 kg), németh
Zsanett (92 kg), szilvássy erik (87 kg) és sastin marianna (62 kg) egyaránt harmadik lett.

Májeri Zoltán rekordot állított
fel Svájcban

Czimbalmos Ferenc Attila

Negyed évszázados 
a szovátai tavaszi futóverseny

Múlt szombaton ismét benépe-
sült a szovátai fürdőtelep, de egye-
lőre nem a turisták, hanem
sportolni vágyók lepték el az utcá-
kat, akik a szovátai tavaszi futóver-
seny 25. kiadására jelentkeztek be.
A rendezvényt a Szovátai Hegyi-
mentő Egyesület szervezte Szováta
önkormányzatával és a Maros Me-
gyei Ifjúsági és Sportigazgatóság-
gal közösen.

A Medve-tó teraszánál gyüle-
kező és benevező versenyzőknek
csupán 4,2 kilométeres, de nem
könnyű pályát kellett végigszalad-
niuk a fürdőtelepen. A versenyen
316 futó állt rajthoz, kicsik és na-
gyok, nők és férfiak, kezdők és
profi sportolók. A benevezők zöme
helyi volt, de az ország különböző
részeiről, sőt Szováta magyaror-
szági testvértelepüléséről, Tatáról,
valamint Bulgáriából is érkeztek
futók. A hazai versenyzők a követ-
kező településekről érkeztek: Be-
reck, Bukarest, Csíkmadaras,
Csíkszereda, Gyergyóditró, Gyer-
gyószárhegy, Gyergyószentmiklós,
Hármasfalu, Korond, Kudzsir, Ma-
rosludas, Marosszentgyörgy, Ma-
rosvásárhely, Szászmedgyes,
Nagyenyed, Nagykároly, Nyárád-
remete, Parajd, Segesvár, Sepsi-
szentgyörgy, Sóvárad, Sükő,
Szatmár, Szentegyháza, Szentta-
más, Szolokma, Tusnád és Vár-
mező. A távot a sepsiszentgyörgyi
Koós Loránd teljesítette a legrövi-
debb idő alatt, ő mindössze 14,08
perc alatt ért célba. A verseny leg-
fiatalabb résztvevője a 6 éves szo-
vátai Bokor Bence volt, míg a
legidősebb a 81 éves csíkszeredai
Szabó József – derültek ki a szám-
adatok az önkormányzat sajtóköz-
leményéből.

A versenyt 1991-ben rendezték
meg először 15 kilométeres távval,
Rád Sándor, Szász László és
Bokor Jenő akkor az 1990 márciu-
sában lezajlott véres márciusi ese-
mények emlékére hívta
rajtvonalhoz a sportolókat, ám a
verseny néhány év után megsza-
kadt, majd 1998-ban ismét megtar-
tották – tudtuk meg Kulcsár Zoltán
szovátai hegyimentőtől, aki azóta is
évente megszervezi az eseményt.
Ennyi év tapasztalatának birtoká-

ban kijelentette: a szovátaiak egyre
többen és egyre többet mozognak,
igyekeznek egészséges életmódot
folytatni, és ez a verseny a gyere-
keknek is sportolási alkalmat biz-
tosít. Nagyon jó volt a hangulat, a
jó idő volt múlt szombaton, min-
denki elégedett volt, 304 ver-
senyző ért célba, és nem történt
sérülés – nyugtázta a szervező. Az
első években négy-öt személy
szervezte a versenyeket, ma egy-
kettő is elég, de a lebonyolításban

20-25 fő segítségére van szükség,
hiszen stáb, versenybírók és egyéb
is feláll ilyenkor a helyszínen. Re-
mélik, hogy a jövőben sikerül be-
szerezni egy chipes érkezést
rögzítő és számítógépes eredmény-
hirdetést lehetővé tevő rendszert,
bár anyagilag egyelőre még nin-
csenek erre felkészülve, viszont a
szervezéshez és lebonyolításhoz
szükséges összegeket a partnerek-
től és egyéb jóakaróktól mindeddig
sikerült évről évre összegyűjteni. 

eredményjelző
* gyerek iii. kategória, fiúk: 1. eke Hunor (szováta), 2. Harkó

máté (szováta); lányok: 1. Romfeld Fanni (Gyergyószentmiklós)
* gyerek ii. kategória, fiúk: 1. Covril Josua (medgyes); lányok:

1. veress emőke (szováta)
* gyerek i. kategória, fiúk: 1. bogdan baciu (medgyes), 2. szö-

vérfi bence (marosszentgyörgy); lányok: 1. Giangu vanessa (med-
gyes)

* junior i. és ii. kategória, fiúk: 1. koós Loránd (Gyergyószent-
miklós); lányok: 1. păcurari nagy Helén (sepsiszentgyörgyi isk)

* junior iii. kategória, fiúk: 1. Ştefan Alexandru Oroian (med-
gyes); lányok: 1. bálint krisztina (sepsiszentgyörgyi isk)

* ifjúsági és felnőttkategória, férfiak: 1. Lőrincz szabolcs (szo-
váta), 2. Jánosi Attila (szováta), 3. domokos Alpár (szováta); nők:
1. vakaria edit (Gyergyószárhegy), 2. Gál krisztina (szováta), 3.
simonfi Zsuzsanna (szováta)

* 30-39 éves kategória, férfiak: 1. László szilárd (székelyudvar-
hely), 2. keresztes Zsombor (marosvásárhely); nők: 1. Róth-Far-
kas erika (Tata), 2. király Ágnes (szováta), 3. balázs márta
(marosvásárhely)

* 40-49 éves kategória, férfiak: 1. Róth balázs (Tata); nők: 1.
Jére Annamária (marosvásárhely)

* 50-59 éves kategória, férfiak: 1. Robert Costin (marosludas),
2. kozomos Lajos (szováta); nők: 1. köllő edit Teréz (Gyergyó-
ditró)

* 60-69 éves kategória, férfiak: 1. ioan Andrei Clonta (Cugir);
nők: 1. kis Rodica (szováta)

* veteránok (70 év fölött): 1. benő Zoltán (Csíkszereda)

A gyorskorcsolyáról 
a Marosvásárhelyi TVR-ben
ma 17.10 órától a marosvásárhelyi TvR sípszó után című mű-

sorának témája a nemrég zárult téli gyorskorcsolyaidény, illetve
a ma kezdődő nyári göriszezon. szucher ervin meghívottjai
Coroş László, a marosvásárhelyi mureşul sk edzője és tanítvá-
nya, szabados edina.

Fotó: TV Endingen

Incze Kriszta Tünde ezüstérmes

Gligor Róbert László

316 versenyző indult, 304 érkezett célba 

Incze (j) 4-0-ra vezetett a döntőben, végül mégis alulmaradt. Fotó: a Román Birkózószövetség
közösségi oldala

kettős győzelemmel a négyes döntőben 
a címvédő Győr, kiesett a Ferencváros és a bukarest

A címvédő Győr kettős győzelemmel jutott tovább a női kézilabda
bajnokok Ligája negyeddöntőjéből, mivel a párharc szombati
visszavágóján házigazdaként 33-21-re nyert a dán Odense ellen. A so-
rozatban ugyancsak érdekelt Ferencváros ugyanakkor az egymást kö-
vető negyedik évben esett ki kettős vereséggel a bL negyeddöntőjében:
a múlt vasárnap Érden elszenvedett vereség után a párharc szombati
visszavágóján 33-22-re kikapott az orosz Rosztov-don otthonában. Ha-
sonlóan kettős vereséggel búcsúzott a bukaresti Csm: a román együt-
tes 23-22-re alulmaradt a francia metz Handball otthonában.



MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

249. számú rendelet
A Maros Megyei Tanács nyilvános,

soros ülésének összehívásáról 
2019. április 17-én 13 órára 

Kelt 2019. április 12-én 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újra-
közölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001.
sz. törvény 94. cikkelye (1), (3), (5), (7), (8) bekez-
déseinek és a 106. cikkely (1) bekezdésének előírá-
sai alapján a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros
ülésre hívja össze 2019. április 17-én 13:00 órára a
Közigazgatási Palota nagytermébe, a következő 

napirenddel:

1.Határozattervezet a 2019. március 31-i költségve-
tés végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyá-
sára.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke

2.Határozattervezet a Marosvásárhely, Rózsák tere
5. sz. alatti ingatlan egy helyiségének ingyenes
használatba vételéről a Maros Megyei Hagyományos
Kultúra és Művészetoktatási Központ által.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke

3.Határozattervezet a Marosvásárhely, Városháza
utca 2. sz. alatti ingatlan egy helyiségének ingyenes
használatba vételéről a Maros Megyei Könyvtár
által.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke

4.Határozattervezet a Marosvásárhely, Mihai Viteazu
utca 31. sz. alatti ingatlan egy részének ügyinté-
zésre való átutalásáról a Maros Megyei Klinikai Kór-
ház javára.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke

5.Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak alá-
rendelt egyes közintézmények működésére vonat-
kozó 80/2017. sz. tanácsi határozat 2. és 4.
mellékleteinek a módosítására.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke

6.Határozattervezet a 2014–2020-as időszakra vo-
natkozó megyei kulturális és turisztikai fejlesztési
tervek kivitelezésére.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke

7.Határozattervezet a Maros Megyei Sürgősségi Kór-
ház keretében működő sürgősségi fogadóegységek
felújítására, modernizálására és felszerelésére vo-
natkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentáci-
ójának és műszaki-gazdasági mutatóinak a
jóváhagyására.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke

8.A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságnak
a tevékenységi beszámolója a 2018. évre.

Indítványozó: Dragoş Bardoşi, a Maros Megyei Köz-
rendészeti Területi Hatóság elnöke

9. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Törvényességét véleményezte
Péter Ferenc                         Paul Cosma

ELNÖK                                  JEGYZŐ

A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamil-
ton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Kínai
Nagydíjat, a Forma–1 történetének ezredik versenyét,
ezzel az élre állt a vb-pontversenyben. A 34 éves Ha-
miltonnak ez az idei második és pályafutása 75. fu-
tamgyőzelme, Sanghajban karrierje hatodik diadalát

aratta, ez rekord. A címvédő mögött csapattársa, a
finn Valtteri Bottas ért célba másodikként, míg a har-
madik helyen a négyszeres vb-győztes Sebastian Vet-
tel, a Ferrari német pilótája végzett. A Forma–1-es
világbajnoki sorozat két hét múlva Azerbajdzsánban
folytatódik.
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Válságkabinetet hozott létre
az olasz kormány az olasz mi-
nisztériumok lépéseinek ösz-
szehangolására a líbiai
konfliktushelyzet megoldá-
sáig – jelentette be a római
kormánypalota pénteken.

Giuseppe Conte olasz miniszter-
elnök rendkívüli megbeszélést tar-
tott a líbiai fejleményekről Enzo
Moavero Milanesi külügyminisz-
terrel és Elisabetta Trenta védelmi
miniszterrel. A találkozón részt vett
Giancarlo Giorgetti, a miniszterel-
nöki hivatalt vezető államtitkár, a
Liga olasz kormánypárt politikusa,
valamint az olasz titkosszolgálatok
vezetői.

A találkozón létrehozott válság-
kabinet a líbiai konfliktus által érin-
tett összes olasz minisztérium
rendelkezésére áll az esetleges dön-
tések koordinálására. A válságstáb
mandátuma a líbiai harcok végéig
tart.

Giuseppe Conte telefonon be-
szélt Angela Merkel német kancel-
lárral. Az olasz miniszterelnöki
hivatal bejelentése szerint a római
kormány folyamatosan egyeztet az
Egyesült Államokkal és Franciaor-
szággal is az észak-afrikai ország-
ban zajló eseményekről.

Az ANSA olasz hírügynökség
helyszíni jelentése szerint Tripoli-
ban és Miszráta városában tüntetés
zajlott Halífa Haftar tábornok és
Franciaország ellen. A megmozdu-
lások résztvevői árulót kiáltottak
Halífa tábornokra, és francia zászlót
égettek el. Ehhez részben a La Re-
pubblica olasz napilapban megje-
lent hírek vezettek, miszerint Haftar
tábornok Párizzsal egyeztetett az
offenzívája elindításáról.

A lap értesülései szerint április 4-
én Halífa Haftar bizalmas emberei,
köztük fia, aki első számú tanácsa-
dójaként ismert, Párizsban titkos
tárgyalásokat folytattak. A tábornok
ezen a napon indította el a Tripoli-
val szembeni támadást. A La Re-
pubblica forrásai szerint Párizs
tudott a tervezett offenzíváról. A
francia kormány külügyi szóvivője
pénteken tagadta a La Repubblicá-
ban megjelenteket.

Korábban Matteo Salvini olasz
belügyminiszter, miniszterelnök-
helyettes „háborús játszadozással”

vádolta Franciaországot. Kijelen-
tette, információi vannak arról,
hogy Franciaország „támogatja az
egyik harcoló felet” Líbiában. Hoz-
zátette: „tanulmányozzuk a kérdést,
de sajnos, nyilvánvaló jelek utalnak
erre”.

Halífa Haftarnak ugyanez a „kül-
döttsége” hétfőn Rómában találko-
zott Giuseppe Conte olasz
kormányfővel.
The Wall Street Journal: 
Rijád anyagi támogatást ajánlott
Haftar tábornoknak

Szaúd-Arábia több tízmillió dol-
láros támogatást ajánlott a líbiai Ha-
lifa Haftar tábornoknak, aki ezt el is
fogadta, még mielőtt a napokban
hadjáratot indított Tripoli ellen – írta
a The Wall Street Journal című lap a
szaúdi kormány meg nem nevezett
tanácsadóira hivatkozva pénteken.

Az ajánlatot a rijádi kormány
Haftar szaúd-arábiai látogatásakor
tette, amelyre a hadúr április 4-én
megindított tripoli hadjárata előtt,
március utolsó napjaiban került sor.

Haftar azokban a napokban nem-
csak Szaúd-Arábiával egyeztetett,
hanem egy sor más ország képvise-
lőjével is találkozott. A The Wall
Street Journal szerint ugyanis az
Egyesült Államok és az Európai
Unió egyaránt az ENSZ támogatá-
sát élvező tripoli egységkormány
elengedhetetlen tárgyalópartnere-
ként tekint a tábornokra, mivel
Líbia keleti vidékeinek nagy részét
ellenőrzése alatt tartja.

A lap információi szerint miköz-
ben az Egyesült Államok és az Eu-
rópai Unió arra szólította fel
Haftart, hogy hagyjon fel a katonai
hadműveletekkel, más hatalmak
pénzzel, fegyverekkel és más
módon támogatták őt. Cikkében a
The Wall Street Journal – emlékez-
tetve arra, hogy Líbia olajban gaz-
dag ország – amerikai
tisztségviselőkre hivatkozva Orosz-
országot említette meg, mint amely
fegyvereket szállít és katonai tanács-
adókat biztosít Haftarnak, bár
Moszkva ezt tagadja. A lap – egy
ENSZ-jelentésre hivatkozva – az
Egyesült Arab Emírségeket és
Egyiptomot is a támogatók soraiban
említette. Az Egyesült Arab Emír-
ségek elismerte, Egyiptom viszont
tagadta az információt.

Külföldi kapcsolatai megerősítet-
ték Haftar helyzetét – írta a lap, és
megszólaltatta Jonathan Winert, aki
az Obama-adminisztráció idején a
külügyminisztérium líbiai külön-
megbízottja volt. Winer szerint a
Haftart támogatók azt hitték, hogy
a hadúr beleegyezik a Tripolival
folytatandó diplomáciai tárgyalá-
sokba, Haftar viszont a hatalma
megerősítését tartotta szem előtt.

A The Wall Street Journal infor-
mációi szerint Haftar elfogadta a
szaúdi anyagi segítséget. A pénzt
törzsi vezetők lojalitásának megvá-
sárlására, harcosok toborzására és
megfizetésére, valamint más kato-
nai célokra szánta Rijád. „Egészen
nagylelkűek voltunk” – fogalma-
zott a lapnak az egyik, neve elhall-
gatását kérő szaúdi kormányta-
nácsadó.

Rijádban Haftart fogadta Szal-
mán király és Mohamed bin Szal-
mán trónörökös, valamint ta-
lálkozott a szaúdi belügyminiszter-
rel és a hírszerzés vezetőjével is.

Sem a szaúdi kormány, sem Ha-
lífa Haftar szóvivője nem válaszolt
a lap megkeresésére. Később azon-
ban a szaúdi külügyminisztérium a
Twitteren azt közölte: „Szalmán ki-
rály kifejezte óhaját Líbia bizton-
sága és stabilitása iránt”.

A líbiai konfliktusban az Egye-
sült Államok a tripoli egységkor-
mányt – vagyis Haftar riválisait –
támogatja. A Tripoli ellen intézett
támadássorozat előtt az amerikai
kormányzat tisztségviselői felvették
a kapcsolatot Halífa Haftarral, és ki-
fejtették, hogy Washington azt sze-
retné, ha a tábornok szerepet
vállalna Líbia jövőjének alakításá-
ban. Az amerikaiak ugyanakkor po-
litikai rendezést sürgetnek.

John Bolton nemzetbiztonsági ta-
nácsadó a Tripoli ellen megindított
támadás előtti napon telefonon
egyeztetett Haftarral, azt sürgetve,
hogy mégse indítson támadást. A tá-
madás után pedig Mike Pompeo
külügyminiszter nyilvánosan szólí-
totta fel Haftart az offenzíva leállí-
tására. „A líbiai konfliktusnak nincs
katonai megoldása” – fogalmazott
vasárnap Pompeo. A rákövetkező
napon Washington bejelentette,
hogy kivonta kis létszámú kontin-
gensét az országból. (MTI)

Forma–1, Kínai Nagydíj: Hamilton 75. győzelme

Válságstábot állított fel az olasz kormány 
a líbiai konfliktushelyzet követésére

Fotó: LAT Images



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa – komoly hozzáállás. Tel.
0747-566-430, 0758-206-683. (9/2172)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/1722)

KIADÓ 43 m2-es kereskedelmi helyi-
ség központi helyen, az Apicola üzlet
mellett. Érdeklődni a 0740-435-788-
as telefonszámon. (sz.)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (8/2189-I)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tető-
készítést Lindab lemezből, cserép-
ből, szigetelést, ácsmunkát és
bármilyen munkát 15% kedvezmény-
nyel. Tel. 0748-669-239. (1/2212-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden elmúlik, minden elvész,
csak egy él örökké: az emlékezés.
Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 15-én ORBÁN ATTILÁRA ha-
lálának 19. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Emlékét őrzi édesapja, test-
vére és ennek családja. (2/2255)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 15-ére, amikor két éve örökre
itthagyott a legdrágább feleség,
édesanya, anyós és nagymama,
a gernyeszegi születésű 
ORBÁN ROZÁLIA. Enlékét meg-
őrizzük. Férje, fia, menye és uno-
kája. (2/2255)

ELHALÁLOZÁS

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó édes-
anya, nagymama, testvér, rokon
és ismerős, 

özv. SZINYI DOMNICA 
türelemmel és méltósággal viselt
betegség után, 2019. április 12-
én, 81 éves korában visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halot-
tunkat 2019. április 15-én, hétfőn
13 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a központi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Szerető családja. (sz.-I)
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ALkALmAZunk stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: 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 0372-759-230-as telefonszá-
mon. (63445-I)

ALkALmAZunk sZiTAnYOmAT-kÉsZÍTőT. Az állás leírása: feldolgozza a vizuális információkat
számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése; a
nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése szállításra;
információs támogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése. Követel-
mények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), kö-
zépfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a szakmában
fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára:
https://www.renania.ro/cariere/, vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63445-I)

női És FÉRFi eLAdÓkAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szük-
séges, mindenki betanításban részesül. Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket, informálnád a
termékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésében. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (sz.-I)

Az imATeX RT. sürgősen alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket a következő szakmákba: PROG-
RAMOZÓMÉRNÖKÖT számvezérlésű (CNC) gépekre, MARÓS OPERÁTOROKAT számvezérlésű
(CNC) marógépekre; ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROKAT számvezérlésű (CNC) gépekre. Amit aján-
lunk: versenyképes bérezés. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna (Sântana
de Mureş), Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van);
vagy e-mailben a resurseumane@imatex.ro e-mail-címre; vagy faxon: 0265/269-302. Bővebb felvilágosítás
a 0265/260-805-ös telefonszámon. (sz.)

Az imATeX RT. alkalmaz a következő szakmákba tapasztalattal rendelkező személyeket (nyugdíjasokat
is): UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT; ESZTERGÁLYOST; MARÓST BOHRWERKRE; GÉPKARBAN-
TARTÓ LAKATOST; SZERELŐLAKATOSOKAT; LAKATOSOKAT; MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECH-
NIKUSOKAT; MIG/MAG HEGESZTŐKET; IPARI FESTŐKET; TARGONCÁST; BÁDOGOST.  Amit
ajánlunk: versenyképes bérezés. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna (Sântana
de Mureş), Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van);
vagy e-mailben resurseumane@imatex.ro e-mail-címre; vagy faxon: 0265/269-302. Bővebb felvilágosítás
a 0265/260-805-ös telefonszámon. (sz.)

A miALev buiLdinG-seRviCes kFT. alkalmaz hosszú távra, azonnali kezdéssel SZAKEMBE-
REKET BELSŐ ÉPÍTŐMUNKÁLATOKRA Marosvásárhelyre és környékére. Tel. 0740-044-709.
(21191-I)

A TimkO pÉksÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  –program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej), 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT
(gradul 3) és SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca
85. szám alatt. (63533-I)

A kOvÁCs pÉksÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és CSOMAGOLÓT alkalmaz. Tel.
0744-403-114. (21194)

sZendviCskÉsZÍTőT ALKALMAZUNK. Tel. 0741-215-738. (21194)

szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá
fordulók problémáját. Köszönetnyilvánítások: Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete
és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól
és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból
és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;  Erzsébet hálás, mert újra együtt
van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és az
étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270- 381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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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


