
Péntektől Románia szigorítja a határellenőrzést va-
lamennyi határátkelőjén az EU tavaly elfogadott,
most életbe lépő új schengeni határellenőrzési kó-
dexe alapján, ami a húsvéti forgalomnövekedés kö-
rülményei között nagyobb várakozási időt
eredményezhet a határátlépésnél – közölte vasár-
nap a határrendészet.

A rendelet értelmében az unióban szabad mozgási joggal
rendelkező polgárok úti okmányait is ellenőrizni kell mind

belépéskor, mind kilépéskor, és összevetni a Schengeni In-
formációs Rendszerrel (SIS), illetve az Interpol lopott vagy
elveszett dokumentumainak adatbázisával (SLTD), hogy a
hatóságok meggyőződjenek arról, az illető nem jelent bizton-
sági kockázatot, közrendvédelmi vagy közegészségügyi koc-
kázatot az EU-ban. A szigorítás nemcsak az unió külső
határaira vonatkozik, hanem minden olyan belső határra, ahol
a tagállamok még nem állapodtak meg a határellenőrzés meg-
szüntetéséről.

Újabb
tűzoltóautókkal

gazdagodott 
Csíkfalva
Csütörtökön reggel két szirénázó tűz-
oltóautó érkezett Csíkfalva központ-
jába. Néhányan fel is kapták a fejüket,
de csakhamar kiderült: nem tűzeset-
hez siető járművekről van szó, hanem
újabb két esetkocsihoz jutott a község. 
____________2.
Két premier, két
vendégelőadás 
Gazdag és tartalmas hónap vár a

színházkedvelőkre a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház nemrég közzétett
közleménye alapján. Két premier és
két vendégelőadás is várja az érdeklő-
dőket 2017 áprilisában a főtéri intéz-
ményben, amint az a Tompa Miklós
Társulat áprilisi programjából kiderül.
____________5.
Romok a víz alól 
Bözödújfalu. Az elárasztott település.
Siratófal. Egy elköltöztetett falu emlé-
kére. A pusztulás jelképe. Az elmú-
lásé. Ma vagyunk, holnap nem.
Eltakar a föld, ellep a víz. 
____________6.
Kihagyta az ASA
az évad egyik 
legnagyobb 
gólszerzési
lehetőségét
Egyre kisebb az esélye a Marosvásár-
helyi ASA-nak, hogy elkerülje a kie-
sést az 1. ligás
labdarúgó-bajnokságból
____________7.

A Milvus Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület a Magyar Tudományos
Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjá-
val és a CEEweb for Biodiversity (kör-
nyezetvédelmi szervezetek közép-
kelet-európai hálózata) nemzetközi
szervezettel együttműködve, 2015.
március és 2017. április között egy, az
ökoszisztéma-szolgáltatásokat azono-
sító és feltérképező projektet bonyolí-
tott le a Nyárád- és Kis-Küküllő menti
Natura 2000-es területeken.

A vizsgált terület – 91 ezer hektár – mintegy
harmadát borítják lombhullató erdők és több
mint negyven százalékán gyepek találhatók (le-
gelők, kaszálók, bokrosodó gyepek és erdős le-
gelők). A vizsgált Natura 2000-es területnek
csupán 13%-a szántóföld, míg a terület nagy ré-
szét jellemzően természetközeli növénytakaró
borítja, mely kiváló alapot teremt a területre jel-
lemző, kiemelkedően gazdag biodiverzitáshoz.

A projekt során levont következtetések alap-
ján a legfontosabb ökoszisztéma-szolgáltatások
a következők: a széna és a legelők, a faanyag, a
gyógynövények, gombák, erdei gyümölcsök, a

méz és a megporzás, a vízvisszatartó képesség
és az erózió elleni védelem, a klímaváltozással
szembeni védelem, a turisztikai vonzerő (poten-
ciál) és helyi identitás, a táj természetessége és
diverzitása, illetve a talaj termékenysége. A pro-
jekt korai fázisaiban a helyiek 35 ökoszisztéma-
szolgáltatást azonosítottak, melyekből hetet
feltérképeztek, hatnak pedig a gazdasági értékét
is meghatározták. A helyiek által használt öko-
szisztéma-szolgáltatások 20%-a, a becslések
alapján, mintegy 57 millió lejjel járul hozzá a
helyi gazdasághoz. 

A bolondját járatják velünk 

Olvasom a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok
Civil Fórumának határozatát, amelyet április 1-jén fogadtak
el székelyudvarhelyi közgyűlésükön. Az etnikumok közötti
kapcsolatok rendezésére vonatkozó határozatot a romániai
magyar pártoknak és civil szervezeteknek címezték. Első
gondolatként örülnünk kellene annak a felismerésnek, amely
szerint észreveszik, hogy valami nincsen rendben, ami kihat
a román lakosságra is. A három megyéről kialakult kép a
határozat szerint olyan gazdasági veszteségeket okoz, amely
mindkét közösséget negatívan érinti. Az a tény, hogy Ko-
vászna, Hargita és Maros megye „potenciális konfliktusos”
övezetnek számít, évek óta Románia más vidékei felé tereli
a vállalkozók többségét. 

A kellő komolysággal elolvasott bevezető után azon kez-
dek gondolkozni, hogy román polgártársaink (a IV. 1-jei kel-
tezést figyelembe véve) valószínűleg áprilisi tréfának szánták
a nyilatkozatot. A magyar olvasó számára, aki azt várná,
hogy az aggodalomból olyan felismerés születik, amely sze-
rint a jövőben a száz évét töltő gyulafehérvári nyilatkozat
minden megígért előírásának a betartására fognak töre-
kedni, kiderül, hogy a magyar közösség okolható a kialakult
helyzetért. Nekünk kellene ugyanis elismernünk, hogy Romá-
nia a nemzetközi szerződésekben vállalt összes kötelezettségét

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Az Országos Adóhatóság (ANAF) azt javasolja a pénz-
ügyminisztériumnak, hogy egyszerűsítsék a természetes
személyek adózási eljárását.

Az ANAF szerint elég lenne a mostani négy helyett
évente csak kétszer, július 25-én és november 25-én adóe-
lőleget fizetni.

Ugyanakkor javasolja, hogy egyszerűsítsék a különböző
javak bérbeadásából származó jövedelmek adózását, ha
kevesebb mint öt, devizában kötött szerződésből származ-
nak.

Az ANAF egyszerűsítené továbbá a kényszervégrehajtás-
ból származó jövedelmek adózását is. (Agerpres)

Könnyítenék a magánszemélyekre vonatkozó adószabályt

Péntektől szigorítják a határellenőrzést

A pénzügyminisztérium adatai szerint Romániának 39
millió eurót kell törlesztenie áprilisban az Európai Unió
(EU) fele a 2009-ben felvett készenléti hitel kamataiként és
illetékeiként.

Márciusban az állam 2,3 millió kamatot és illetéket fize-
tett ki a Világbanknak.

Idén Romániának összesen 1,26 milliárd eurót kell a Vi-

lágbanknak és az Európai Uniónak kifizetnie. Ebből 1,15
milliárd a tőketörlesztés, a többi kamat és illeték. Az EU-
nak 1,25 milliárdot, a Világbanknak 9 millió eurót kell kifi-
zetni.

Romániának 2023-ig több mint 4,7 milliárd eurót kell tör-
lesztenie az EU és a Világbank fele, ennek nagy részét, 3,71
milliárdot, az EU-nak. (Agerpres)

Áprilisban 39 millió eurót kell törleszteni

Bodolai Gyöngyi

Menyhárt Borbála

A természet – a legjelentősebb hozzájáruló 
a Nyárád- és Kis-Küküllő mente gazdaságához

Vigyázni kellene az értékekre



Csütörtökön reggel két sziré-
názó tűzoltóautó érkezett Csík-
falva központjába. Néhányan fel
is kapták a fejüket, de csakha-
mar kiderült: nem tűzesethez
siető járművekről van szó,
hanem újabb két esetkocsihoz
jutott a község. 

Csíkfalva belgiumi testvértelepü-
lése, Holsbeek baráti társasága jóvol-
tából kerülhetett ingyenesen két olyan
tűzoltóautó a nyárádmentiek birto-
kába, amelyet a nyugati alakulatok
nem használnak. Az egyik egy Merce-
des típusú, négyezer literes tartállyal
és sok esetben használható kilencmé-
teres darukarral, nagynyomású pum-
pával ellátott jármű, amely inkább
segédautóként kitűnő, ám egymagában
tűzoltásra nem használható. A másik
egy Renault típusú, nyolcezer literes
tartályú, automata kapcsolású, kis fo-
gyasztású, jól terhelhető jármű – tud-
tuk meg Szabó Árpádtól, a helyi
önkéntes tűzoltóalakulat parancsnoká-
tól, aki nem árulta el az autók értékét,
szerinte ennél sokkal fontosabb az em-
beri élet és a vagyon mentése tűzeset-
kor. A lényeg, hogy a tűzoltók tudják
ellátni feladatukat, és ezek az autók
erre tökéletesen megfelelnek.

Az autókkal együtt különböző
egészségügyi és műszaki eszközöket is
kaptak, ezek egy részét (például 30
rend védőruhát, csizmákat) a belgáktól
kapták, más részét a németországi ba-
rátaiktól Reiskirchenből, mint a most
kapott autók egységesítésére szolgáló
csatlakoztató eszközöket.

A két járművet a csíkfalvi tűzoltók

szállították haza, négy személy négy
nap alatt több mint kétezer kilométert
utazott ezért. Csak a szállítás üzem-
anyagköltsége 1700 euróba került úgy,
hogy belga rendszámmal hozva nem
kellett vámrendszámot váltaniuk és
biztosítást fizetniük, ami további ezer
euróra rúgott volna. A holsbeeki egye-
sület vezetői egy tartományi képviselő
társaságában májusban Csíkfalvára
utaznak az itteni tűzoltórendezvé-
nyekre, addig vállalták a helyiek az
autók bejegyeztetését, de erre csak
akkor lesz lehetőségük, ha Csíkszere-
dába viszik műszaki ellenőrzésre,
ugyanis addig Marosvásárhelyen nem
kerülnek sorra. Ezek után a haszonjár-
műveket az egyesület ingyenesen át-
adja használatra a csíkfalvi
önkormányzatnak.

A mostani szállítmánnyal együtt a
helyi önkéntes tűzoltó-alakulat már
négy autóval rendelkezik, ebből kettő
nagy kapacitású oltóautó, egy segéd-
kocsi, egy pedig az eszközök és a tűz-
oltók szállítására alkalmas. Szabó
Árpád úgy látja, most már jól felszerelt
az alakulat, és ez szükséges is, hogy
hatékony segítséget tudjanak nyújtani
olyan tűzesetekben, mint amilyen a na-
pokban a Tündér Ilona vendégháznál
történt. Ezúttal is felhívja a lakosság
figyelmét a parancsnok, hogy tűzese-
tekkor ne csupán a 112-es hívószámot
tárcsázzák, hanem a helyi tűzoltókat is
riasszák, hiszen ezzel értékes perceket
nyernek a bajbajutottak és a tűzoltók
is, márpedig tíz perc is több száz lejes
kárt vagy annak megelőzését jelent-
heti.

Ügyes kezű nők délutánja 
A Női Akadémia a hétfőn délutánonként heti rendsze-
rességgel megszervezett Ügyes kezű nők tevékeny-
ségre várja azokat a hölgyeket, akik különböző
kézműves-tevékenységeket szeretnének elsajátítani.
A foglalkozásra a Forradalom (Revoluţiei) utca 45.
szám alatt 17 és 20 óra között kerül sor. 16 évesnél
idősebb lányok és valamennyi korosztálybeli asszo-
nyok vehetnek részt rajta. Április 3-án, ma papírfonást
tanít Horváth Katalin, kollázstechnikával képeslapok

és papírdíszek készítésével ismerkedhetnek meg Já-
nosi Mária vezetésével. A helyek száma egyelőre kor-
látozott, jelentkezni a 0722-318-605-ös telefonszámon
vagy a marosvásárhelyi RMDSZ nőszervezetének 
Facebook-oldalán lehet.

Lengyel filmnapok
Április 7-9. között a közelmúltban forgatott legjobb len-
gyel filmeket vetítik a marosvásárhelyi Művész mozi-
ban, este 8 órától. A CinePOLSKA filmnapokra
Marosvásárhelyen hetedik alkalommal kerül sor. Bő-
vebb információk a k-arte.ro honlapon. 

II. Rákóczi Ferencre emlékeznek
Pontosan 310 évvel ezelőtt választották Erdély fejedel-
mévé II. Rákóczi Ferencet. Rá emlékeznek április 4-én,
kedden du. 6 órától a Vártemplomban. Igét hirdet Ötvös
József lelkipásztor, előadást tart Szántai Lajos művelődés-
történész Budapestről. Az esemény szervezője a Kossuth
Lajos Társaság, a Magyar Állampolgárok Klubja és az
EMNT Maros megyei szervezete.

Marosvásárhelyen folytatódik 
a tavaszi nagytakarítás

Április 4–6. között a következő marosvásárhelyi utcákból
és terekről viszik el a szemetet a köztisztaságiak: 4-én:
Hadsereg tér, Pasteur, Pacsirta, Levél, Caragiale, Békás,
Haşdeu, Szamos, Madách Imre, Tatros, Darabont, 
Delavrancea, Olt. 5-én: Romulus Guga, Mioriţa, Rovinari,
Hattyú, Bethlen Gábor, Akác, Szitás, Oneşti tér, Milcov, Ni-
colae Bălcescu, Alsógát. 6-án: Raktár, Felszabadulás, Ott-
hon, Körös, Prut, Casin, Tazlau, Vlegyásza, Vasile Lupu,
Kukorica, Meggyesfalvi, Őrlő, I. H. Rădulescu, Băneasa,
Băneasa–Cukorgyár, Méh, Cserna. A magán- és tömbhá-
zak lakói a beütemezett időpont előtt egy nappal helyezzék
ki a szemetet – az építkezési, bontási hulladék kivételével
– a járdaszélre. A száraz faágakat külön kell gyűjteni. 

Gombavilágok – CD-bemutató 
A természetjárók, gombászók számára – és nem csak –
nyílik érdekes fotókiállítás április 4-én, kedden 18 órától a
Bernády Ház emeleti kiállítótermében. Belfenyéri Gábor
Gombavilágok címmel fotókkal illusztrált CD-t adott ki,
amelyben nagyrészt a Marosvásárhely környékén, a Nyá-
rádmentén és a Nagymezőhavason található gombákat
mutatja be. Ezekből válogatott a szerző a kiállításra,
ugyanakkor a CD-t is bemutatják. A szerzővel Vajda
György újságíró beszélget, míg a CD-t Téglás Zoltán
ajánlja az érdeklődők figyelmébe.

Száll a világ 
A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület által működtetett
Artsy M Diákszíntársulat április 3-án, ma 18 órától az Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínházban újra előadja Weöres Sán-
dor Száll a világ című verses-zenés összeállítását. Ren-
dező: dr. Gyéresi Júlia. Előadják: Adorjáni Nagy Zoltán,
Jancsó Előd, Göktas Leyla, Göllner Boróka, Tamás Csa-
nád, Kilyén Dávid, Kupán Zalán, Maier Krisztina, Nagy
Andrea, Rózsa Ervin Arnold és Vajda Boróka, fénytech-
nika: Pollák Krisztián. Helyfoglalás a 0749-016-679-es te-
lefonszámon.

Házkutatás adócsalással vádolt 
személyeknél 

A rendőrség hat házkutatás során 66 kg dohányt, 18.000
lejt, 4000 eurót és egy dohányaprítót kobozott el öt olyan
személytől, akiket adócsalással és megadózatlan adókö-
teles termékek birtoklásával vádolnak. Az egyik férfi az ál-
tala vezetett marosvásárhelyi kereskedelmi társaság
adminisztrátoraként a forgalmazott termékekből származó
bevételt nem vezette be a könyvelésbe, illetve megadó-
zatlan termékeket forgalmazott. Egy másik férfi dohányt
állított elő, és ezt megadózatlanul, zárjegy nélkül értéke-
sítette.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma BUDA és RICHÁRD, 
holnap IZIDOR napja. 3., hétfő

A Nap kel 
6 óra 58 perckor, 

lenyugszik 
19 óra 53 perckor. 
Az év 93. napja, 

hátravan 272 nap.

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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IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 230C
min. 40C

Gligor Róbert László

Megyei hírek

Újabb tűzoltóautókkal gazdagodott Csíkfalva

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
41, 31, 15, 28, 18+19 NOROC PLUS: 792431

7, 4, 6, 24, 36, 12 SUPER NOROC: 381608

48, 21, 12, 9, 5, 46 NOROC: 3345888

Két autót hoztak Belgiumból, így már néggyel rendelkeznek a csíkfalviak                                                                                        Fotó: Gligor Róbert László



Oláh Emesét jelöli kolozsvári 
alpolgármesternek az RMDSZ

Oláh Emese önkormányzati képviselőt jelöli az
RMDSZ a Horváth Anna lemondásával megüresedett
kolozsvári alpolgármesteri tisztségre – közölte szom-
bati hírlevelében az RMDSZ. Az alpolgármester-jelöl-
tet az RMDSZ kolozsvári szervezete választotta ki, és
a Kolozs megyei szervezet állandó tanácsa hagyta
jóvá egyöntetű szavazattal pénteken. A 35 éves jo-
gász 2012 óta tagja a kolozsvári önkormányzati tes-
tületnek. A kolozsvári RMDSZ arról is döntött, hogy a
decemberben parlamenti képviselővé választott, s így
önkormányzati képviselői tisztségéről lemondott
Csoma Botond helyét Nistor Dániel építőmérnök ve-
heti át az önkormányzati testületben. (MTI)

Héacsökkentéssel 
tennék olcsóbbá az üdülést

Mircea Titus Dobre turisztikai miniszter azt nyilat-
kozta, szeretné, hogy kevesebbe kerüljön az üdülés,
ezért hétfőn javasolni fogja a pénzügyminiszternek,
hogy 9 százalékos héát vezessenek be a turisztikai
tevékenységekre. Hozzátette, hogy a héa csökken-
téséhez szükség van az Európai Bizottság jóváha-
gyására. Jelenleg a turizmusban csak a
szálláshely-szolgáltatásokra, valamint a szállás árá-
ban benne levő egyéb szolgáltatásokra van megha-
tározva 9%-os héakulcs. (Agerpres)

A külföldieket is terhelő autópálya-
díj jön Németországban

Németországban a szövetségi parlament (Bundes-
tag) után pénteken a törvényhozás tartományi kor-
mányokat képviselő kamarája, a Bundesrat is szabad
utat adott a külföldieket terhelő autópályadíj beveze-
tésének. A hivatalosan infrastrukturális hozzájárulás-
nak nevezett díjról szóló törvényt a Bundesratnak
nem kellett megszavaznia, de mozgósíthatta volna a
törvényhozás két háza között egyeztető bizottságot,
ami jelentősen késleltette volna a jogszabály életbe
lépését. A külföldi autósoknak várhatóan 2019-től kell
fizetniük a német autópályák használatáért. A tíz
napra, két hónapra vagy egy évre szóló elektronikus
matricát az interneten vagy töltőállomásokon vásá-
rolhatják meg. A tíznapos matrica a motor káros-
anyag-kibocsátásától függően 2,50 és 25 euró közötti
összegbe kerül. (MTI)
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teljesítette: képviseletünk van a törvényhozásban, az or-
szág kormányzásában, a közigazgatásban, az igazság-
szolgáltatásban és a közoktatásban. E területeken
korlátok nélkül használhatjuk anyanyelvünket, továbbá,
hogy teljes felekezeti szabadságot élvezünk. Minden le-
hetőségünk adott etnikai és kulturális identitásunk meg-
őrzésére, ami a számbelileg kisebbségben levő
románoknak okoz nagyobb problémát, akik az autonó-
miatörekvéseinkkel soha nem fognak egyetérteni.

Mielőtt még számos jogosultságunkat olvasva túlsá-
gosan meghatódnánk, sajnos meg kell állapítanunk,
hogy meglévő, de sohasem egyféleképpen értelmezhető
törvények érdekes módon mindig a többségnek kedvez-
nek. Ezért nem jöhetett létre a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem önálló magyar tagozata,
amit törvényes előírások tettek lehetővé, de az egyetem
vezetőségének ellenállása és a félelmetesen egyszínű bí-
róságok döntése a többség érdekeit szolgálta. 

Rendkívüli jogainkat a közoktatásban, a felekezeti
szabadságban a marosvásárhelyi Római Katolikus Te-
ológiai Líceum helyzete bizonyítja. Alattomos erők fel-
jelentése és szervezett összjátéka miatt fél éve tartó lelki
terrorban él több mint 400 diák és közel ezer szülő, pe-
dagógus. Ez román szemmel a „vállalt kötelességek”
teljesítése. 

És folytathatnánk a sort a határozott közszereplést
vállaló képviselőink gyanúba keverésével és helyzetének
ellehetetlenítésével. A magyar többségű gazdasági vál-
lalkozásokra rótt indokolatlanul magas büntetésekkel,
a közintézmények, közszolgáltatások alkalmazotti köré-
nek a „sterilizálásával”, a magyar alkalmazottak kiszo-
rításával, ami az egyik közszolgáltató esetében éppen
most van folyamatban. 

Ami pedig a kultúrát illeti, hadd említsük meg a gróf
Batthyány Ignác erdélyi római katolikus püspök által
1798-ban alapított gyulafehérvári könyvtárat, amelynek
értékes gyűjteményét 1950-ben államosította a román
állam. A kormányrendelet ellen, amely 1998-ban ki-
mondta, hogy a könyvtárat visszaszolgáltatják a püs-
pökség jogutódjának, a Gyulafehérvári Római
Katolikus Érsekségnek, a  Szociáldemokrata Párt városi
szervezete nyújtott be keresetet, azzal az indokkal, hogy
Batthyány Ignác az intézményt a püspökségre és Er-
délyre hagyta. Az érvelésnek 2003-ban helyt adtak.

És ki tudja, hány ilyen feljelentő tesz eleget hazafias
kötelességének, hogy a nagy nehézségek árán kivívott
jogaink érvényesítését lehetetlenné tegye. Ha erre gon-
dolunk, nem nehéz kitalálni, hogy nemcsak legutóbb,
immár közel száz éve április bolondját járatják velünk.

A bolondját járatják velünk 
(Folytatás az 1. oldalról)

Az Európai Parlament e heti stras-
bourgi plenáris ülésén végszava-
zásra kerül sor az ukrán
vízummentességről. Ami azt je-
lenti, hogy ha az EP csütörtökön
megszavazza azt az új jogsza-
bályt, amiről a parlamenti tárgya-
lódelegáció a Tanáccsal már
korábban megállapodásra jutott,
az ukrán állampolgárok vízum
nélkül is beutazhatnak az EU te-
rületére. 

Az intézkedés júniustól lépne életbe.
A biometrikus útlevéllel rendelkező
ukrán állampolgárok egy 180 napos idő-
szakban 90 napot tölthetnek az EU-ban
üzleti, utazási vagy egyéb célból, de
munkát nem vállalhatnak. A beutazás
megkönnyítése előtt az EU szigorította
a vízumkötelesség rendkívüli esetekre
vonatkozó visszaállítását.
Az EP feltételei a Brexit-szerződés 
elfogadásához

A frakciók szerdán, a tárgyalások
megkezdése előtt fejtik ki a Brexittel
kapcsolatos álláspontjukat. A képviselők
szavaznak arról a határozati javaslatról
is, amely az EP feltételeit tartalmazza az
Egyesült Királyság kilépési szerződésé-
nek elfogadásához.

A javaslat hangsúlyozza, hogy az
Egyesült Királyságban élő EU-s állam-
polgárok jogait tiszteletben kell tartani.
A brit félre a kilépésig érvényesek az
EU-szerződésből fakadó kötelezettsé-
gek, ide értve a jelenlegi hosszú távú
uniós költségvetésből eredő kötelezett-
ségeket, még ha azok a kilépés dátuma
utánra nyúlnának is.

A határozati javaslat szerint nem taná-
csos a jövőbeni gazdasági kapcsolatok
kérdésében szektorspecifikus megálla-
podásokat, a biztonság és a gazdasági
együttműködés összekapcsolásával kü-
lönalkut kötni.

A békés elválás reményében a képvi-
selők szerint az 50-es cikkely által fenn-
tartott kétéves időszakban elkezdőd-
hetnek az EU és az Egyesült Királyság
jövőbeni kapcsolatát meghatározó átme-
neti viszonyokról szóló megbeszélések
is, de csak ha magáról a kilépési megál-
lapodásról szóló tárgyalások megfelelő
ütemben haladnak. Bármilyen átmeneti
megállapodás maximális időtartama
három év lehet. A jövőbeni kapcsola-
tokra vonatkozó megállapodás csak
akkor köthető meg, amikor az Egyesült
Királyság ténylegesen kivált az EU-ból. 
Orvosi eszközök: a képviselők 
szigorúbb biztonsági szabályokról 
szavaznak

Szerdán szavaz az EP az olyan orvosi
eszközök, mint a csípő- és mellimplan-

tátumok szigorúbb ellenőrzésével és ta-
núsítványaival kapcsolatos új szabályok-
ról. A képviselők a mesterséges
megtermékenyítés diagnosztikai eszkö-
zeinek etikai és információs szempont-
jait szigorító törvényről is döntenek. Az
EP és a Tanács mindkét jogszabály kap-
csán már megállapodásra jutott.

A termékek utólagos ellenőrzési rend-
szerének erősítése révén az orvosi esz-
közök esetleges hibáit gyorsabban lehet
kezelni, javítani, így elkerülhetőek az
olyan esetek, mint a néhány éve történt
úgynevezett PIP-botrány, amikor nők
hibás implantátumokat kaptak. A terve-
zet beazonosíthatóvá tenne minden ter-
méket, véletlenszerű ellenőrzéseket írna
elő a gyártók telephelyein, és az engedé-
lyezésre jogosult szakhatóságokat is szi-
gorúbban ellenőrizné. A nagyobb
kockázattal járó termékek (HIV-tesztek,
implantátumok) mostantól még alapo-
sabb felülvizsgálat alá esnek.
VW-botrány: vita és szavazás 
a vizsgálóbizottság ajánlásairól 

Kedden szavaznak a képviselők a Bi-
zottság és a tagállamok számára megfo-
galmazott ajánlásokról, amelyek az
autógyártók hatékonyabb ellenőrzését, a
kibocsátási teszteken történő csalások
elkerülését és a levegőminőséggel kap-
csolatos törvények jobb végrehajtását
segítenék elő.

Az EMIS, vagyis a gépjárműiparban
alkalmazott kibocsátásméréssel kapcso-
latban létrehozott vizsgálóbizottság feb-
ruári zárójelentéssel fejezte be munkáját.
A bizottság azt állapította meg, hogy
noha az Európai Bizottság és a tagálla-
mok egy évtizede tudták, hogy a teszt-
mérések eredménye és a tényleges
nitrogén-oxid-kibocsátás lényegesen
eltér egymástól, nem léptek fel megfele-
lően a levegőminőség és közegészség-
ügy védelmében. 

Az ajánlás az uniós jogszabályok tisz-
tázását, szigorítását és jobb betartatását
célozza, valamint olyan törvények gyors
elfogadását szorgalmazza, amelyek az
irreális laboratóriumi teszteket valós ve-
zetési körülmények között végzett vizs-
gálatokra cserélik le. Az EU-nak
ezenfelül szorosabb kontrollt kéne gya-
korolnia a típusjóváhagyás és a piacfel-
ügyelet felett.
Végszavazás a nagykereskedelmi 
roaming díjak maximálásáról 

Szerdán vitázik, csütörtökön szavaz
az EP a nagykereskedelmi adatroaming
díjak plafonja kapcsán kötött tanácsi
megállapodásról. A nagykereskedelmi
adatroaming díjak maximálása szüksé-
ges előfeltétele a kiskereskedelmi roa-
ming díjak június 15-i kivezetésének.
Júniustól a felhasználók külföldön is
annyit fizetnek az adatforgalomért, mint

otthon. Így több audiovizuális tartalmat
nézhetünk, és megnyílik a piac a kis és
virtuális telekom cégek számára.
A képviselők a bioüzemanyagokban
használt pálmaolaj visszaszorítását
kérik

Az EU-nak fel kellene lépnie a fenn-
tarthatatlan pálmaolaj-kitermelés ellen,
ami különösen Délkelet-Ázsiában jár je-
lentős erdőirtásokkal és élőhely-pusztu-
lással, olvasható egy kedden szavazásra
kerülő állásfoglalás tervezetében. A kép-
viselők azt akarják elérni, hogy 2020-ra
ne használjanak növényi olajokat a bio-
üzemanyagokban, és az import pálma-
olajnak egyetlen tanúsítványa legyen.

Az EU-ba importált pálmaolaj közel
feléből bioüzemanyag lesz, amihez kö-
rülbelül egymillió hektárnyi trópusi ter-
mőterületet használnak. Az EP
felszólítja a Bizottságot, hogy érje el:
2020-tól ne legyen növényi olaj a bio-
üzemanyagokban, mert ez növeli az
erdők pusztulását.

Ezek mellett vitára kerül a gyűlölet-
beszéd, a populizmus, a fake news terje-
dése a közösségi médiában, illetve az,
hogy mit tud tenni az EU, hogy ezek a
jelenségek ne rontsák a demokrácia mi-
nőségét, különösen választások idején.

Az EP 2016 novemberében határoza-
tot fogadott el a külföldi propaganda el-
leni fellépésről.
Közös fellépést sürget 
az EP a migrációs válság ügyében 

Sürgős és közös fellépésre van szük-
ség a migrációs válság megoldásához és
a földközi-tengeri tragédiák megelőzé-
séhez, olvasható egy kedden vitára, szer-
dán szavazásra bocsátandó állás-
foglalás-tervezetben. 

Multilaterális döntésekre, az EU, az
ENSZ, a fejlesztési bankok és egyéb sze-
replők közötti hatékonyabb együttműkö-
désre és a harmadik országokkal kötött
megállapodások kapcsán a Parlament
bevonására van szükség a migrációs és
menekültválság hatékonyabb kezelésé-
hez, állítják a képviselők. A javaslat tá-
mogatásáról biztosítja az előítéletek
leküzdését célzó Együtt című ENSZ-
kampányt.

A Menekültügyi Főbiztosság 2015-
ben rekordmennyiségű, mintegy 65 mil-
lió embert tartott számon menekültként
vagy hazájukon belül lakóhelyüket el-
hagyni kényszerült emberként.

Napirendre kerül még az EU–USA
adatvédelmi megállapodás, Görögország
pénzügyi helyzete, a 7 éves uniós költ-
ségvetés felülvizsgálata, a nemzetközi
romanap, valamint az autók regisztrációs
információjának automatikus cseréje. 

(Forrás: az Európai Parlament Tájé-
koztatási Irodája Magyarországon)

Brexit, migráció, ukrán vízummentesség
Néhány téma 

az EP e heti strasbourgi plenáris ülése napirendjéről

Ország – világ

Székelyudvarhelyen ülésezett a Ko-
vászna, Hargita, Maros Megyei Romá-
nok Civil Fóruma, ez alkalomból a
Magyar Polgári Párt ismételten fontos-
nak tartotta a Gyulafehérvári Nyilatko-
zatban foglaltakra hivatkozva

emlékeztetni a román közösség képvise-
lőit, hogy a közel száz évvel ezelőtt a
magyarok számára megígért teljes jog-
egyenlőség a mai napig nem teljesült.
Szakál Csaba, az MPP Hargita megyei
szervezetének alelnöke a fórum résztve-

vőinek átnyújtott egy levelet, amelyben
arra emlékeztetünk, hogy a párbeszéd
alapját az 1918. december 1-jén a Gyu-
lafehérvári Nyilatkozatban ígértek telje-
sítése kell képezze. 

Az MPP sajtóirodája

Az erdélyi magyarok jogegyenlőségét csak a Gyulafehérvári
Nyilatkozat ígéreteinek teljesítése garantálhatja

Mózes Edith

Péntektől szigorítják a határellenőrzést
A kommüniké szerint a román határ-

rendészet minden tőle telhetőt megtett,
hogy csökkentse a várakozási időt és az
ellenőrzés gördülékeny legyen, de arra fi-
gyelmeztet: a magyar és a bolgár határon
az uniós partnerszervekkel közösen kell
végezniük az ellenőrzést, így a közös ha-
tárátkelőkön nem nyithatnak meg több el-
lenőrzőpontot, mint amennyihez a
magyar, illetve bolgár fél is határrendé-
szeket mozgósít.

A közlemény szerint a 2001-2002-es
időszakhoz képest az utasforgalom 280,
a teherforgalom pedig 300 százalékkal
nőtt Románia közúti határátkelőin. A
román határrendészet arra kéri az utazó-
kat, hogy a politiadefrontiera.ro honlapon
elérhető mobilalkalmazás segítségével
idejében tájékozódjanak a határátkelőkön
tapasztalható várakozási időről és válasz-
szanak kevésbé zsúfolt átkelőt.

Jelenleg átlagosan két percet vesz
igénybe egy-egy utas ellenőrzése, és 10-

15 percet egy-egy kamion átvizsgálása,
amihez még hozzáadódik a vámügyi,
közútkezelő, állategészségügyi és nö-
vényvédelmi ellenőrzések ideje, így az
unió külső határain naponta átlagosan
200 kamion halad át egy-egy határállo-
máson. Összehasonlításképpen a vámel-
lenőrzés nélküli belső határokon napi
ezer kamiont tudnak leellenőrizni egy-
egy átkelőnél a román hatóságok – derül
ki a határrendészet közleményéből.
(MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)



Március 22-24. között ren-
dezték meg Kolozsváron a
XV. ProInvent Nemzetközi
Találmányi és Kutatási Sza-
lont, a helyi Műszaki Egye-
tem szervezésében, a Román
Tudományos Akadémia és az
Állami Találmány és Védjegy
Hivatal (OSIM) támogatásá-
val. A rangos eseményen 57
intézmény több mint 400 ta-
lálmánnyal vett részt.

A seregszemlén a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetemet
dr. Losonczi Lajos, a Marosvásár-
helyi Kar oktatója képviselte több
találmányával a biológiai jelek mé-
réstechnikája, valamint a forgódu-
gattyús mechanizmusok szak-
területéről. A forgódugattyús gépek
nevű találmányának legújabb vál-
tozata, a tripla dugattyús reverzibi-
lis pumpa a tavalyi aranyérem után
idén kiválósági díjat kapott. Az in-
telligens hálózatba kötött, beágya-
zott mérő-áramköri rendszer nevű
munkáját a neves szaktekintélyek-
ből álló zsűri aranyéremmel és ki-
válósági díjjal jutalmazta. 

A díjazott találmány tárgya egy
újgenerációs biológiai mérő és jel-
feldolgozó rendszer kutatása és fej-
lesztése során megvalósult számos
innovatív megoldások egyike. A
kutatás eredménye eleget tesz az
agy számítógép-interfész (BCI)
rendszerekben alkalmazható bio-
elektromos jelbegyűjtő rendszerek
nagyon szigorú követelményeinek,
egy mozgásban levő rendszer ál-
landóan változó mérési feltételei
mellett: a mérendő jelnél nagyság-

rendekkel nagyobb fellépő zajok
elnyomása, viselhetőség, megnö-
velt mérési pontosság, valós idejű
jelfeldolgozás, jeltovábbítás és vá-
laszreakció, mozgási artefaktumok
kompenzálása, kiterjesztett funkci-
onális autonómia nagyon kis fizi-
kai méretek mellett, nagyon
alacsony energiafogyasztás, veze-
ték nélküli kódolt kommunikáció.
Az elért eredmények közvetlenül
alkalmazhatók orvosbiológiai ku-

tatások céljára, és hamarosan kiter-
jeszthető lesz az alkalmazhatóság
más területekre is, mint: orvosi di-
agnosztizálás, sport, multimédia,
szórakoztatóipar, katonai alkalma-
zások. 

Dr. Losonczi Lajost innovatív
mérnöki munkájáért, valamint a
romániai innováció fejlesztéséhez
való kiemelkedő hozzájárulásáért
2017-ben Opera Omnia díjjal tün-
tették ki. (közlemény)

Fotó: Sapientia

Fotó: MIÉRT

A csíksomlyói Szűz Mária tiszte-
lete, illetve az ehhez kapcsolódó
pünkösdi búcsú és a vallásszabad-
ságot a világon először kimondó
tordai országgyűlésnek is az egye-
temes magyar értéktárban a helye –
ezt javasolja Salamon Zoltán, a
Hungarikum Bizottság tagja. Emlí-
tett értékeinknek az egyetemes ma-
gyar értéktárba való felvételét egy,
a Magyar Polgári Párt csíkszeredai
székházában tartott sajtótájékoztató
keretében vetette fel Salamon Zol-
tán, a párt ügyvezető elnöke, aki a
Hungarikum Bizottság tagja. 

Mint elmondta, jelenleg a doku-
mentáció összeállításán dolgozik,
és hamarosan elküldi az előterjesz-
téseket a Kriza János Néprajzi Tár-
saságnak, hogy azok az Erdélyi
Magyar Értéktár Bizottság elé ke-
rüljenek elfogadásra. Csíksomlyó a
római katolikus vallású székelyek
hírneves búcsújáró helye, de ma
már a Kárpát-medencei magyarság
zarándokhelyeként ismert. A pün-
kösdi eseményen évről évre százez-
rek, nem csak római katolikus

vallású hívek, szívesen vesznek
részt a Szűzanya tiszteletére tartott
körmeneten és szentmisén. 

Az 1557-es tordai országgyűlésen
ismerték el hivatalosan a protestáns
egyházat, majd az 1568-as ország-
gyűlésen hirdették ki – Európában el-
sőként – a vallásszabadságot. Jövőre
az esemény 550. évfordulója előtt
tiszteleghetünk, melynek méltó meg-
ünneplését jelentené az egyetemes
magyar értékké való nyilvánítás.

A csíkszeredai sajtótájékoztatón
jelen lévő Biró Zsolt pártelnök gra-
tulált az előterjesztésekhez, mint
mondta, az MPP mint a MÁÉRT
tagszervezete támogatja az említett
értékek felvételét a magyar érték-
tárba. Elhangzott: további értékek
előterjesztését tervezik, többek közt
a székely népviseletnek, a székely
népművészet különböző ágainak is
ott a helyük a kulturális öröksége-
ink közt, akárcsak a déli harangszó-
nak vagy az épített örökség
kategóriában az Országház („a
Nemzet háza”) épületének.

Az MPP sajtóirodája

A csíksomlyói búcsú és a tordai 
országgyűlés kerüljenek 

az egyetemes magyar értéktárba!

Rangos elismerést kapott 
a Sapientia oktatója

A fiatal vállalkozóknak szóló
Erasmus program bővítését,
költségvetésének növelését
szorgalmazza az Európai
Néppárt (EPP), hogy minél
több fiatalhoz eljusson a
program – erősítette meg
Winkler Gyula EP-képviselő,
azt követően, hogy az EPP
kongresszusán szerdán dél-
után elfogadták Az innovatív
vállalkozás című határozatot.

„A fiatal vállalkozóknak szóló
Erasmus programot az EPP képvi-
selői javaslatára indították el,
ugyanis a pártcsalád számára kie-
melten fontos az ifjúság és a fiatal-
ság jövőjének biztosítása.
Szeretnénk az Európai Bizottságot
meggyőzni, hogy bővítse ezt a
programot, növelje meg jelentősen
költségvetését, hogy minél több fi-
atal pályázhasson. A külföldi men-
torvállalkozó mellett szerzett
tapasztalatot itthon kamatoztathat-
ják fiataljaink, és ez a helyi gazda-
ság fellendülését és új
munkahelyek teremtését eredmé-
nyezheti” – mutatott rá a program
előnyeire Winkler Gyula, aki az
osztrák Paul Rübig EP-képviselő-
vel közösen és a SME Europe, az
EPP kis- és közepes vállalkozáso-
kat támogató lobbiszervezetével
együttműködésben kezdeményezte
a most elfogadott határozatot. 

Az Innovatív vállalkozás című
dokumentum hangsúlyt helyez a
vállalkozói szellem kialakítására a
fiatalok körében. Az EP-képviselő
szerint az európai iskoláknak,
egyetemeknek igazodniuk kell a

gazdaság új valóságához, ösztö-
nözve az innovatív gondolkodást
és a vállalkozói szellemet fejlesztő
módszereket, hogy a fiatalok elsa-
játíthassák a saját vállalkozás veze-
téséhez szükséges készségeket. A
kezdeményezők úgy vélik, a fiatal
vállalkozók képzésében a követ-
kező lépés a vállalkozásfejlesztés
gyakorlati oldalának megismerése,
ilyen értelemben hoz megoldást
egy európai vagy nemzetközi cég-
nél végzett szakmai gyakorlat. „A
2009-ben kezdeményezett, fiatal
vállalkozóknak szóló Erasmus
programnak éppen az a célja, hogy
szakmai tapasztalatcserére, kap-
csolatok kialakítására adjon lehe-
tőséget, és a tapasztalt cégvezetők
mellett töltött gyakornoki program
a visszajelzések alapján sikeres” –
fogalmazott Winkler Gyula. Hoz-
zátette: „kérjük az Európai Bizott-
ságot, hogy jelentős mértékben
emelje meg az Erasmus – fiatal
vállalkozóknak program költség-
vetését oly módon, hogy 2025-ig
30.000 pályázót finanszírozhassa-
nak, jelenleg ugyanis 10.000 pályá-
zóval számolnak 2020-ig”.

Az Innovatív vállalkozás című
határozatban rámutatnak, hogy az
EU-ban valóban szükség van az
egységes digitális piac kialakítá-
sára, hogy a bürokratikus és tör-
vénykezési korlátok meg-
szűnjenek, a 27 nemzeti piacból
pedig egy közös piac legyen.
Ennek a célkitűzésnek az elérése az
új munkahelyek mellett kb. 415
milliárd eurós hozzájárulást jelent
az EU belső össztermékéhez

(GDP-jéhez). Ugyanakkor az EP-
képviselő szerint kiemelten fontos
az európai fiatalok vállalkozói
szellemének fejlesztése, annál is
inkább, mert „az úgynevezett ne-
gyedik ipari forradalom, a robo-
tika, az automatizálás és a
mesterséges intelligencia való-
sággá vált”. Winkler Gyula ha-
sonló témakörben tartott előadást a
kongresszus részeként, a SME Eu-
rope által rendezett Kkv-k, az egy-
séges digitális piac és a
munkaerőpiac jövője: munkahe-
lyek és inkluzív növekedés a digi-
tális században című találkozón is. 

Az RMDSZ EP-képviselője rá-
mutatott, hogy a populisták és de-
magógok kiforgatják a tényeket
vagy csak egyszerűen nem értik az
elmúlt évek globális változásait.
„A társadalmat mélységeiben
érintő átalakulás tanúi vagyunk.
Egyesek úgy nevezik, hogy negye-
dik ipari forradalom. Az automati-
zálás, a robotika, a mesterséges
intelligencia, a kiterjesztett való-
ság, a tudásalapú gazdaság forra-
dalma ez. Erre a provokációra
kellene válaszolnunk a közoktatás
és a munkaerőpiaci elvárások ösz-
szehangolásával, a vállalkozói
szellem, az innovatív gondolkodás
ösztönzésével. A protekcionizmus,
a befele fordulás, elszigetelődés
anakronisztikus és hatástalan lépés,
ezt már a huszadik század tragikus
eseményei teljes mértékben bebi-
zonyították” – fogalmazott Wink-
ler Gyula. (közlemény)

Az EPP bővítené a fiatal vállalkozóknak szóló
Erasmus programot
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Április 1-jén Kolozsváron tar-
totta küldöttgyűlését a Ma-
gyar Ifjúsági Értekezlet. A
küldöttgyűlés célja a kong-
resszusi küldöttek megneve-
zése volt. 

Az RMDSZ május 13-án tartja
kongresszusát Zilahon, melyre 64
küldöttet nevesített a MIÉRT. A
szövetség alapszabályzata értelmé-
ben az RMDSZ kongresszusi kül-
dötteinek 15%-át delegálhatja a
MIÉRT. 

Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke
köszöntőbeszédében elmondta: „az
elmúlt három hónapban kiemelten
foglalkoztunk a fiatal vállalkozók-
kal, tájékoztattuk őket a pályázati
lehetőségekről, eligazítókat szer-
veztünk nekik. Idén a Communitas
Alapítvány ifjúsági szaktestületi ki-
írásait illetően is a fiatal vállalko-
zók, pedagógusok és fiatal gazdák
támogatása került a középpontba”. 

Geréd Imre, az RMDSZ ifjúsági
ügyekért felelős ügyvezető alelnöke
az RMDSZ-kongresszus két legfon-

tosabb célját ismertette. „Számadás
az eddigi tevékenységről, valamint
stratégiai iránymutatás a következő
időszakra – ez a két fontos célja az
idei kongresszusnak. Az RMDSZ
idén még nagyobb hangsúlyt fektet
az utánpótlás nevelésére és a fiata-
lok képzésére, amely programok,
támogatások és rendezvények te-
kintetében is érzékelhető lesz” –
mondta az ügyvezető alelnök.

A küldöttgyűlést megelőzően el-
nökségi ülést is tartott a MIÉRT,
mely során az elkövetkezendő idő-
szak legfontosabb eseményei kerül-
tek terítékre, majd megnevezte a
tisztújító küldöttgyűlést előkészítő
bizottság tagjait a szervezet. A
MIÉRT tisztújító küldöttgyűlésére
júniusban kerül majd sor.

A küldöttgyűlés keretében a Har-
gita megyei, Kovászna megyei és
Kolozs megyei Civil Információs
Centrumok tevékenységeiről szá-
moltak be a CIC-ek képviselői.
(közlemény)

Kongresszusi küldötteit 
nevesítette a MIÉRT



Gazdag és tartalmas hónap
vár a színházkedvelőkre a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház nemrég közzétett
közleménye alapján. Két pre-
mier és két vendégelőadás is
várja az érdeklődőket 2017
áprilisában a főtéri intéz-
ményben, amint az a Tompa
Miklós Társulat alábbi áprilisi
programjából kiderül.

Eszerint április 3-án, ma 19.30
órakor a Bartis Attila által írt és ren-
dezett Rendezés című dráma van
műsoron a kisteremben, az előadás
időtartama 1 óra 50 perc. 

Április 4-én, kedden 19.30 óra-

kor Jon Fosse Szép című színdarab-
ját láthatják az érdeklődők Adi Ic-
lenzan rendezésében, ugyancsak a
kisteremben. Az előadás időtartama
2 óra 15 perc. 

Április 6-án, csütörtökön 19 órá-
tól a Retromadár blokknak csapódik
és forró aszfaltra zuhan című szín-
darab tekinthető meg a nagyterem-
ben, a produkció rendezője Radu
Afrim. Az előadás időtartama: 3 óra
10 perc (egy szünettel).

Április 7-én, pénteken 19 órakor
az előbbi előadást ismétlik, ugyan-
csak a nagyteremben. 

Április 9-én, vasárnap 11 órától
Christine Rinderknecht Stresszfak-
tor_15 című ifjúsági előadása van
műsoron az Underground teremben,
rendezője Csáki Csilla, időtartama:

1 óra 30 perc. Aznap 17 órától az
előadást ugyanott megismétlik.

Április 18-án, kedden 19.30 óra-
kor premier! Timur Vermes Nézd,
ki van itt című szatíráját Theodor
Cristian Popescu viszi a kisterem
színpadára. Az előadásra a Ber-
nády György-mecénásbérlet érvé-
nyes.

Másnap, április 19-én, szerdán
17 órától ismét bemutató. Ezúttal
Oláh-Horváth Sári és Mikó Csaba A
köd (II. rész) című színházi soroza-
tát ismerheti meg az érdeklődő kö-
zönség Oláh-Horváth Sári
rendezésében. A produkció hely-
színe az Underground terem, a be-
mutató előadásra a Bernády
György-mecénásbérlet érvényes.

A további áprilisi produkciók lis-

táját az alábbiakban olvashatják.
Április 19., szerda 19 óra – Molnár
Ferenc: Az üvegcipő. Vígjáték,
nagyterem. Rendező: Mohácsi
János. Az előadás időtartama: 3 óra
45 perc (két szünettel). Április 20.,
csütörtök 17 óra – Oláh-Horváth
Sári és Mikó Csaba: A köd (I. rész).
Színházi sorozat, Underground
terem. Rendező: Oláh-Horváth Sári.
Április 20., csütörtök 19 óra – Oláh-
Horváth Sári és Mikó Csaba: A köd
(II. rész). Április 21., péntek 19 óra
– John Kander – Fred Ebb – Bob
Fosse: Chicago. Musical, nagyte-
rem. Rendező-koreográfus: Juro-
nics Tamás. Az előadás időtartama:
2 óra 40 perc (egy szünettel).

Április 22-én, szombaton 19 óra-
kor a budapesti 42. Színház 
vendégelőadását láthatják. Az Össz-
komfort című produkciót John Os-
borne Dühöngő ifjúság c. drámája
nyomán vitte színpadra Fogarasi
Gergely rendező. Az előadásra

nagytermi stúdiótérben kerül sor,
érvényesek a Bernády György-me-
cénásbérletek. A produkció időtar-
tama: 3 óra (két szünettel).

Április 23-án, vasárnap 19 órától
ismét vendégelőadás következik,
ezúttal a gyergyószentmiklósi Fi-
gura Stúdió Színház produkcióját
tekinthetik meg az érdeklődők. A
Zűrzavaros éccaka című előadás I.
L. Caragiale komédiájának nyomán
született, rendezője Albu István. A
produkcióra a nagyteremben kerül
sor, érvényesek a Bernády György-
mecénásbérletek. Az előadás időtar-
tama: 2 óra (egy szünettel).

Április 23-án, vasárnap 19.30
órakor a hónap sorrendben utolsó
előadásaként pedig ismét Timur
Vermes Nézd ki van itt című szatí-
rája van műsoron Theodor Cristian
Popescu rendezésében, a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház kistermé-
ben.

A projekt zárókonferenciáján Ke-
lemen Katalin projektvezető hang-
súlyozta, ha idővel a régió
ökoszisztémái elveszítik ezen szol-
gáltatások biztosításának képessé-
gét, akkor ezeket a veszteségeket
kompenzálni kell. Ez azt jelenti,
hogy potenciálisan sokkal többet
fogunk fizetni értük a jövőben, mint
amennyibe a fenntartásuk került
volna a jelenben. 

A tapasztalatokról, illetve a pro-
jekt nyomán megfogalmazott kö-
vetkeztetésekről Kelemen Katalin
projektvezetőt kérdeztük. 

– Mi volt a projekt célja?
– A projekt célja többrétű volt.

Egyrészt az uniónak van egy olyan
elvárása a tagországok iránt, hogy
2020-ig a biodiverzitás-stratégiának
megfelelően mérjék fel az ország
területén az ökoszisztéma-szolgál-
tatásokat. A Milvus, természetvé-
delmi szervezet lévén, évek óta
tevékenykedik a térségben, a két
kistérségi társulással együtt gond-
noka a Natura 2000 területeknek.
Magát a kutatási módszert a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Öko-
lógiai Kutatóintézete biztosította. A
projekt keretében többek között in-
terjúkat készítettünk, több körben
kérdőíveztünk, illetve kilenc mű-
helymunka is volt. Közel 500 sze-
mélyt sikerült bevonni a helyi
önkormányzatok képviselőitől a
gazdákig, méhészeket, erdészetek,
vadásztársaságok képviselőit.
Olyan embereket is, akik azelőtt
hallani sem akartak a természetvé-
delemről, viszont utólag elismerték,
az információk, az összefüggések
ismertetése nyomán „zöldebbek”
lettek.

A projekt során nem mi válasz-
tottuk ki, hogy mely ökoszisztéma-
szolgáltatásokat vizsgáljuk, hanem
a lakosság mondta meg, hogy nekik
melyek fontosak. A 35-ből hetet tér-
képeztünk fel. Megmutattuk, hogy
az adott területnek – beszéljünk itt
faanyagról, megporzásról, vízmeg-
kötő képességről – mekkora a kapa-
citása, jelenleg ebből mennyit
használnak és mennyi a gazdasági
értéke. Hat ökoszisztéma-szolgálta-
tást tudtunk gazdaságilag értékelni,
csak ennek a hatnak a gazdasági ér-
téke 57 millió lej évente. Tehát a
természeti javakból ennyi gazdasági
érték valósul meg a Nyárád- és Kis-
Küküllő menti Natura 2000 terüle-
teken, beleértve a turizmust és a
begyűjthető termékeket is. Ennek a
sokszorosa tehát, amit a természet
jelenleg még ingyen nyújt. Ha nem
őrizzük meg ezeket a természeti ér-
tékeket, akkor a gazdasági érték
nem tud megvalósulni. Mindig azt
vetettem fel a projekt keretében

szervezett műhelymunkákon, hogy
gondoljon bele például egy polgár-
mester, hogy levetítve az általa ve-
zetett községre, évi több millió lejes
jövedelmet hoz a természet. Meny-
nyi munkával tudna annyi befekte-
tést odavonzani, hogy ez a
gazdasági érték megtermelődjön?
Csupán kis odafigyelésre lenne
szükség ahhoz, hogy megőrizzük
ezeket. Sok esetben azt tapasztal-
tuk, hogy használják a természetet,
de nincsenek tudatában az értéké-
nek. Használom a vizet, de ha ük-
nagyszüleimnek azt mondtam
volna, hogy fizessenek a vízért, ki-
nevettek volna. Ma mindenkinek
természetes, legalábbis városon,
hogy jön a vízszámla. Ez már hi-
ányszolgáltatás. Ha azt mondanám
a gazdának, hogy fizessen a meg-
porzásért, biztos kinevetne. De ha a
gazdának fizetni kellene a megpor-
zásért, akkor én, mint városban élő
vásárló, háromszoros áron kapnám
meg az ebből származó terméket. 

– Melyek a főbb problémák,
amelyekkel a terepmunka során
szembesültek?

– A jövőre nézve ezen ökoszisz-
téma-szolgáltatások megőrzése
szempontjából a természetbarát tör-
vénykezés mellett legalább, ha nem

nagyobb, jelentősége annak van,
hogy milyen a közösségi viszonyu-
lás, összefogás. Úgy néz ki, hogy
egy „zöldebb” törvénykezést köny-
nyebb megteremteni, mint a térség-
ben a közösségi összefogást. 

Ugyanakkor azt tapasztaltuk,
hogy hiányosak az ismeretek, az
emberek nem tudják, hogy adott
cselekedeteikkel mit rombolnak le.
Nincsenek tisztában a tetteik követ-
kezményeivel, nem látják az össze-
függéseket. Csak egy apró példa:
egy szolgáltatás, amit vizsgáltunk,
a talajtermékenység vagy a talaje-
rózió elleni védelem volt. Cégek
körében készült felmérésünk alap-
ján elég sok szektor – állattenyész-
tés, növénytermesztés, méhészet,
faipar – fontosnak tartotta a talajter-
mékenységet. És volt rá példa, hogy
ugyanaz a cég a talajerózió elleni
védelmet, ami megteremti a talaj-
termékenységet, egyáltalán nem
tartotta fontosnak. Ez a vidék gya-
korlatilag a természetből él, nincse-
nek nagy ipari beruházások, minden
jelen lévő gazdasági ágazat valami-
lyen módon kötődik a természeti ja-
vakhoz. Ezt elfelejtik az emberek.
Vizsgáltuk, hogy tisztában vannak-
e a cégek azzal, hogy a természeti
javakból élnek, illetve tesznek-e va-

lamit ezek megőrzése érdekében.
És akadt például élelmiszer-feldol-
gozó, aki nem volt tisztában azzal,
hogy a talajtermékenység neki fon-
tos. 

Érdekes, hogy a törvényeket is-
merték, tudták, hogy mit kell betart-
sanak, de nem értették az
összefüggést, tehát ez csupán külső
kényszer számukra. De ha értenék,
hogy ezek betartása az ő érdekük is,
valószínűleg nagyobb hajlandósá-
got mutatnának erre. A törvényho-
zók úgymond a nyakukba sózzák a
törvényeket, de senki sem magya-
rázza el az érintetteknek, hogy miért
fontos ezek betartása, és ellenkező
esetben milyen követkeményekkel
kell számolni. 

– Milyen javaslatokat fogalmaz-
tak meg a helyi közösségek szá-
mára?

– Javaslataink többszintűek, a he-
lyitől az országos, illetve uniós
szintig. Partnerünk, a CEEweb azért
fog lobbizni, hogy EU-szinten a
közös agrárpolitika változzon, a
Natura 2000 koalícióval pedig
igyekszünk országos szinten tör-
vényjavaslatokat megfogalmazni,
lobbitevékenységet folytatni. Helyi
szinten azt tudnám kiemelni, hogy
a helyi fejlesztési tervekben kezdje-
nek el gondolkodni azon, hogy va-
lójában mennyit is érnek a
természettől kapott javak, amelyek
ma még ingyen vannak. 

Vagy például egy gazda, aki gye-
pen, legelőn gazdálkodik, próbálja
meg értékelni nemcsak annak az el-
sődleges értékét, hanem vegye fi-
gyelembe, hogy azon kívül ott még
nagyon sok minden van. Azonfelül,
hogy lehet ott legeltetni, szénát
nyerni, vannak például gyógynövé-
nyek. Vagy ha hagyja tönkremenni
a legelőt, a talajtermékenység is
romlani fog. Egy-egy élőhelytípus-
nak mindenki csak az elsődleges
termékében gondolkodik, holott az
sokkal többet nyújt. 

Ugyanakkor fontos lenne, hogy
próbáljanak meg együttműködni a
tájhasználók, mert amit én itt, a
saját területemen teszek, az több ki-
lométerrel odébb is hatással lesz.
Sajnos hiányoznak az agrárlíceu-
mok a megfelelő gyakorlati képzés-
sel. Manapság jellemző, hogy
mindenki egyetemre készül, holott
nem kell mindenkinek egyetemet
végezni ahhoz, hogy jól éljen. Van-
nak a térségben nagyon pozitív pél-
dák. Fiataloknak műhelymunkákon
hangsúlyoztam, csak akkor fognak
tudni itthon megélni ebből a tájból,
ha ésszel teszik a dolgukat, ha isme-
rik az összefüggéseket.

– A turizmus érdekében hogyan
lehetne hatékonyabban kiak-
názni a természeti értékeket?

– Fejleszteni kellene az infra-
struktúrát, de csak bizonyos mér-
tékben. Nincsenek monumentális
dolgok a térségben, amire tömegtu-
rizmust lehetne építeni, és ez nem is
tenne jót. Az úgynevezett szelíd tu-
rizmust kellene fejleszteni. De egy
gazdának nem tanácsos kizárólag
csak a turizmusra alapozni, mert az
ilyen szelíd, úgymond természeti
értékekre alapozó turizmusnak min-
dig az a veszélye, hogy lesznek
évek, amikor több jövedelem szár-
mazik a turizmusból, és emiatt fel-
hagynak a gazdálkodással, de akkor
pont azt az alapot veszítik el, amire
ez az agroturizmus épül. Ha elvész
a kisparcellás tájszerkezet, a hagyo-
mányos falukép, megváltozik az
élőhelyek összetétele, éppen az szű-
nik meg, amin a turizmus alapult. A
térségben nem igazán van turiszti-
kai program. Általában a döntésho-
zók látványos fesztiválokban,
valamiféle létrehozott attrakcióban
gondolkodnak. Próbáltuk magya-
rázni, hogy nem kell pénzért vala-
mit létrehozni, hiszen itt vannak
ingyen a természeti értékek, tanul-
ják meg azokat bemutatni, népsze-
rűsíteni. Munkánk során roma
közösségekkel is találkoztunk a
Nyárád- és Küküllőmentén, akik
gyűjtögetésből élnek, és rendkívül
értékes, hagyományos tudással ren-
delkeznek a gyógynövények be-
gyűjtési helyéről, azok
felhasználásáról. Ezt értékként kel-
lene kezelni, például ha idejön egy
turista, el lehetne vinni egy ilyen sé-
tára, és máris kínálnak neki valamit. 
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(Folytatás az 1. oldalról)

Kaáli Nagy Botond

A Tompa Miklós Társulat áprilisi műsorrendjéről
Két premier, két vendégelőadás 

Vigyázni kellene az értékekre



Bözödújfalu. Az elárasztott település. Si-
ratófal. Egy elköltöztetett falu emlékére. A
pusztulás jelképe. Az elmúlásé. Ma vagyunk,
holnap nem. Eltakar a föld, ellep a víz. Kel-
lett. Kellett-e? Szükségszerűség. Vitatható, de
tény. A világ változik. A történelem malom-
kereke őröl. Bedarál minket is. Maradunk,
ameddig lehet. Lehet. Lehet-e? Hogyan?
Rövid időre. Tisztességgel, becsülettel. Vagy.
Gyarlósággal, álnoksággal, hamisan. A vá-
lasztás lehetősége megvan. Mindig. Nekünk
kell döntenünk. Lépnünk kell. Előre. Előre?
Gát épült. Mert kellett. Kellett-e? A haladá-
sért, árvízvédelemért. Mert néha a természet

is emlékeztet. Arra, hogy vagyunk. Miként?
Építünk, rombolunk. Jeleket hagyunk ma-
gunk után. Meddig? Ameddig lehet. Aztán
jön az ár. Elvisz, elsodor, feledésbe merülünk.
Víz alá. Föld alá. Égbe... Mi marad? Víz alól,
föld alól előkerülő romok, ablakkeret, 
villanyoszlop, kanál, pénz, szobor, temetőben
szétmálló sírkő, melyet beborít az erdő.
Ennyi. Ennyi? 

Emlékezünk. Továbbadjuk történeteinket.
Az elköltözés fájdalmát, az újjászületés örö-
mét. S mindazt, ami közte belefér. Kinek ami.
Aztán továbbmegyünk. Ki amerre. A sors
vezet. Sors? Amit magunknak rendelünk.
Rendelünk? Elrendelünk. Ennek így kellett
lenni! Tényleg? 
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Vajda György 

Fotó: Vajda György

Romok a víz alól 



A címvédő Ferencváros 2-1-re kika-
pott a Budapest Honvéd vendégeként a
labdarúgó OTP Bank Liga szombati,
24. fordulójának zárómérkőzésén. A
német vezetőedző, Thomas Doll most
irányította századik alkalommal baj-
noki meccsen az FTC-t. Mérlege 62
győzelem, 22 döntetlen és immár 16
vereség. 

Eleinte szinte kizárólag a házigazda
kispestiek veszélyeztettek, és a 20.
percben meg is szerezték a vezetést,
miután Zsótér Donát a felezővonaltól
indulva lövőhelyzetig jutott, és 15 mé-
terről a hálóba bombázott.

A folytatásban sem változott a játék
képe, így nem volt meglepő, hogy
Eppel Márton találatával növelte elő-

nyét a Honvéd. A hazaiak ezután több
ígéretes helyzetet is kihagytak, majd a
Ferencváros nigeri középpályása, Ama-
dou Moutari némileg váratlanul szépí-
tett, így a szünetben csak egy gól volt a
különbség.

A második felvonásban javult a Fe-
rencváros teljesítménye, több lehetősé-
get is kidolgozott, a hajrában szinte
össztűz alatt tartotta ellenfele kapuját,
de nem tudott egyenlíteni.

Ez volt a két csapat 201. egymás el-
leni találkozója az élvonalban, a kispes-
tiek 60. sikerüket ünnepelhették, 31
döntetlen mellett 110 meccset nyert a
Ferencváros. A Bozsik-stadionban a
Honvéd négy döntetlen és 23 vendég-
siker mellett 25. alkalommal nyert.

Thomas Doll századik bajnokiján 
kikapott az FTC

Egyre kisebb az esélye a Maros-
vásárhelyi ASA-nak, hogy elkerülje
a kiesést az 1. ligás labdarúgó-baj-
nokságból. Az alakulat kétgólos ve-
reséget szenvedett péntek este
Botoşani-ban, így nem sikerült jól
az új edzője, Ionuţ Chirilă bemutat-

kozása az alakulat kispadján. Az
ASA pedig már az 5. percben meg-
szerezhette volna a vezetést, amikor
Ciprian Rus jobb oldali beadását
követően Emil Dică mintegy 6-7
méterről fölé lőtt. Öt perccel később
újra Ciprian Rus küldte be a mold-

vai kapu elé a labdát, a hazaiak ka-
pusa, Cobrea azonban levette a le-
csapni készülő Bâtfoi fejéről a
játékszert. Később Mihai Roman
szerezhette volna meg a vezetést a
házigazdák javára, ekkor az ASA
hálóőre, Pap hárított. A marosvásár-
helyi kapuvédő azonban tehetetlen-
nek bizonyult a második játékrész
nyitányán, amikor az a Golofca lőtt
gólt, akit korábban megnyakászott
a Botoşani FC edzője, Leo Gro-
zavu. A nagy port kavart jelenetre
fátylat borítottak, mert bár utána a
játékos jelezte, hogy vagy ő, vagy
az edző, később mégis jobb belá-
tásra tért, és most szakvezetőjével
együtt örvendezett a találatnak: a 26
éves támadó védhetetlenül lőtt Pap

hálójába. A moldvai gárda a máso-
dik félidőben beállt Laurenţiu Buţ
közreműködésével biztosította be a
győzelmet, akit Velayos buktatott a
büntetőterületen. 

A bíró habozás nélkül megadta a
tizenegyest, amelyet Gabriel Vaş-
vari értékesített. Az ASA a 79. perc-
ben megszerezhette volna a
becsületgólt, Ciolacu azonban nem

talált célt, labdája a kapufán csat-
tant. A végéig pedig már nem tudtak
helyzetet kialakítani a marosvásár-
helyiek házigazdájuk kapuja előtt,
akik így 2-0-ra megnyerték a mér-
kőzést.

A következő fordulóban (kedden
18 órától) az ASA a Zsilvásárhelyi
Panduriit fogadja a Sziget utcai
Trans-Sil stadionban.

Hazai győzelemmel zárult a bekecsalji rangadó
a Maros megyei 4. liga 18., hétközi fordulójában
Nyárádszeredában, ahol Szováta lépett pályára
vendégként.

A mérkőzés első perceiben mindkét fél eljutott
a gólhelyzetekig, elsőként a vendégek, de Naste
közelről sem tudott értékesíteni, míg a túloldalon
Pelaghie a kapust találta el, majd Oprea A. fejese
a lécről pattant le. A következő helyzetekig ne-
gyedórát kellett várni: elsőként a hazaiaké volt a
szó, de Fărcaş beadásából az üresen maradt Dete-
şan a kapust találta el, a túloldalon a vendégek ré-
széről Bucur lőtt fordulásból a kapus kezébe. A

36. percben a vendégeké volt a lehetőség, de Já-
nosi lövése a lécet találta el.

A második játékrészben is az első helyzetet a
jobban passzolgató vendégek dolgozták ki, de Pop
lövését védte a hazai hálóőr, majd Ardelean volt
eredménytelen, amire a hazaiak Sacson léc fölé
küldött lövésével feleltek. Csakhamar a vendége-
ken volt a sor, de Pop 17 méteres szabadrúgása a
keresztléc fölött szállt el, a túloldalon pedig Tulbue
küldte kapu mellé a labdát. Az utolsó igazi lehető-
séget a 78. percben dolgozták ki a hazaiak, a vé-
dőktől megszabadult Pelaghie pedig bevette a
szovátai kaput (1-0), ezzel a hazaiak nagy örömére
megszerezte a győzelmet is, az utolsó percekben a
vendégeknek már nem futotta egyenlítő gólra.
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Nyárádszeredai győzelem a bekecsalji rangadón

Kihagyta az ASA az évad egyik 
legnagyobb gólszerzési lehetőségét

Eredményjelző
* 2. liga, 27. forduló: Foresta Suceava – Academica Clinceni 2-0, Chindia Târgovişte – Resicabányai Metalul 4-0, CS Ba-

loteşti – Brassói FC 2-2, CSM Râmnicu Vâlcea – Dacia Unirea Brăila 0-3, Tatrangi Unirea – CS Afumaţi 0-3, Szatmárnémeti
Olimpia – Bukaresti Juventus 1-3, Aradi UTA Öreg Hölgy – Nagyváradi Luceafărul 0-0. A Dunărea Călăraşi – Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK mérkőzést ma 17 órai kezdettel játsszák. A CS Mioveni és a Temesvári Politehnica ASU állt. Ranglista:
1. Juventus 60, 2. Brassói FC 49, 3. Sepsi OSK 47, 4. UTA Öreg Hölgy 46, 5. Târgovişte 44, 6. Mioveni 44, 7. Szatmárné-
meti 41, 8. Brăila 34, 9. Suceava 33, 10. Nagyvárad 31, 11. Afumaţi 31, 12. Călăraşi 31, 13. Clinceni 27, 14. Politehnica ASU
24, 15. Baloteşti 24, 16. Râmnicu Vâlcea 18, 17. Resicabánya 13, 18. Tatrang 9, 19. Pankota 0, 20. Berceni 0.

* 3. liga, I. csoport, 20. forduló: Olimpia Râmnicu Sărat – Atletico Vaslui 5-0, CSM Roman – Ştiinţa Miroslava 2-3, Bákói
Aerostar – Csíkszeredai FK 1-1, Bákói SC – CSM Paşcani 3-1, Sporting Lieşti – Székelyudvarhelyi FC 5-0, Barcarozsnyói
Olimpic – Avântul Valea Mărului 1-1, Sportul Chişcani – Galaci Metalosport 0-1. Ranglista: 1. Csíkszereda 41, 2. Miroslava
41, 3. Szászhermány 40, 4. Aerostar 35, 5. Lieşti 30, 6. Râmnicu Sărat 29, 7. Vaslui 29, 8. Roman 27, 9. Barcarozsnyó 23,
10. Galac 22, 11. Valea Mărului 20, 12. Paşcani 16, 13. Chişcani 12, 14. Székelyudvarhely 12, 15. Bákói SC -25.

* 3. liga, V. csoport, 20. forduló: Marosvásárhelyi ASA II – Fugyivásárhely 0-2, Nemeszsuki Unirea – Radnóti SK 3-0, Ko-
lozsvári Sănătatea – Sülelmedi Viitorul 1-1, Zilahi FC – Dési Unirea 2-0, Medgyesi Gaz Metan II – Pusztadaróci Recolta 2-3,
Lénárdfalvi ACS – Szászrégeni Avântul 4-2, Nagyszebeni Hermannstadt AFC – Besztercei FC 3-0. Ranglista: 1. Nagysze-
ben 44, 2. Lénárdfalva 41, 3. Zilah 39, 4. Kudzsir 38, 5. Sănătatea 36, 6.Nemeszsuk 33, 7. Gaz Metan II 31, 8. Dés 23, 9.
Szászrégeni Avântul 23, 10. Sülelmed 23, 11. ASA II 19, 12. Fugyivásárhely 17, 13. Radnót 13, 14. Pusztadaróc 8, 15. Besz-
terce 8.

Szerkeszti: Farczádi Attila
992.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, rájátszás, alsóház, 3. forduló: Botoşani FC – Marosvásárhelyi ASA 2-0 (0-0)
Botoşani, városi stadion. Vezette: Mihai Marcu, Vlad Bârleanu, Gabriel Stroe.
Gólszerzők: Golofca (49.), Vaşvari (59 – büntetőből).
Sárga lap: Vaşvari (16.), Cobrea (88.), illetve André (36.), Mureşan (42.), Gorobsov (78.), C. Rus (80.).
Botoşani FC: Cobrea – Unguruşan, Cucu, Burcă, Muşat – Vaşvari, Juncănaru (46. L. Buş) – Roman, Moruţan, Golofca

(74. Bordeianu) – Elek (61. Kuku).
ASA: Pap – Velayos, Rougkalas, Constantin, Nicoliţă – Mureşan, Gorobsov – C. Rus, Dică (57. Petra), André – Bâtfoi (71.

Ciolacu).
További eredmények a rájátszás 3. fordulójából: felsőház: USK Craiova – Kolozsvári CFR 1-4; alsóház: Concordia Chi-

ajna – Zsilvásárhelyi Pandurii 0-1, Jászvásári CSM Politehnica – Temesvári Poli ACS 1-0, Voluntari FC – Medgyesi Gaz
Metan 2-2.

Ranglista
1. Videoton 24 13 6 5 49-20 45
2. Honvéd 24 13 5 6 38-23 44
3. Vasas 24 11 5 8 37-26 38
4. Ferencváros 24 10 8 6 39-30 38
5. Szombathely 24 10 5 9 32-33 35
6. Paks 24 8 10 6 28-26 34
7. Újpest 24 7 10 7 35-36 31
8. Mezőkövesd 24 8 7 9 27-34 31
9. Debrecen 24 7 6 11 27-32 27
10. MTK 24 6 8 10 18-28 26
11. Diósgyőr 24 7 3 14 29-48 24
12. Gyirmót 24 4 7 13 12-35 19

Ranglista
Felsőház
1. Viitorul 2 1 1 0 3-1 30
2. CFR 3 2 0 1 7-5 28
3. FCSB 2 1 0 1 3-3 27
4. Craiova 3 0 2 1 1-4 24
5. Astra 2 0 1 1 2-3 23
6. Dinamo 2 0 2 0 0-0 23

Alsóház
1. Medgyes 3 1 2 0 4-2 25
2. Jászvásár 3 2 1 0 4-1 22
3. Botoşani 3 1 1 1 3-2 20
4. Voluntari 3 0 2 1 3-4 17
5. Pandurii 3 1 2 0 2-1 15
6. Poli ACS 3 2 0 1 3-2 13
7. Chiajna 3 0 0 3 2-6 13
8. ASA 3 1 0 2 2-5 9

Jegyzőkönyv
4. ligás labdarúgó-bajnokság, 18. (hétközi) forduló: Nyárádszereda – Szováta 1-0 (0-0)
Nyárádszereda, városi pálya. Vezette: Mocan Eugen, Albu Bálint, Gaşpar Vlăduţ (mindhárman Marosvásár-

helyről). Gól: Pelaghie (78.). Sárga lap: Tulbure, Szőcs, illetve Naste, Ghira.
Nyárádszereda: Blaga – Tulbure, Oprea A., Oprea R., Cojoc, Fărcaş (32. Sacson), Cengher (66. Szőcs), Coto-

ară, Vultur (66. Somodi), Pelaghie (90+1. Cîmpean), Deteşan.
Szováta: Siklódi – Naste, Jánosi, Csortán, Oltean (72. Bokor), Halász (83. Takács), Bucur (42. Ghira), Szöllösi,

Pop, Ardelean (82. Dósa), Berci.
További eredmények a 18. fordulóból: Marosvásárhelyi MSE – Marosvásárhelyi Juvenes 1-0, Dános – Maros-

vásárhelyi Atletic 2-0, Nagysármás – Marosoroszfalu 0-1, Náznánfalva – Kutyfalva 2-1, Ákosfalva – Marosvásár-
helyi Gaz Metan 3-0, Nyárádtő – Erdőszentgyörgy 3-0. Marosludas állt.

A 19. fordulóban: Marosvásárhelyi MSE – Dános 9-2, Marosvásárhelyi Atletic – Nagysármás 2-2, Marosorosz-
falu – Nyárádszereda 7-2, Szováta – Náznánfalva 4-1, Kutyfalva – Ákosfalva 2-1, Marosludas – Nyárádtő 4-1, Ma-
rosvásárhelyi Juvenes – Erdőszentgyörgy 0-1. A Marosvásárhelyi Gaz Metan állt.

Gligor Róbert László

Nem tudták gólra váltani helyzeteiket a marosvásárhelyiek játékosai.            Fotó: Libertatea

Ranglista
1. Marosoroszfalu 18 14 1 3 45-24 43
2. Marosludas 17 12 3 2 54-19 39
3. Juvenes 18 10 5 3 49-26 35
4. MSE 18 10 2 6 52-31 32
5. Nyárádszereda 18 10 2 6 55-41 32
6. Szováta 18 8 3 7 38-30 27
7. Erdőszentgyörgy 17 8 3 6 38-33 27
8. Gaz Metan 17 8 1 8 38-44 25
9. Atletic 18 7 3 8 42-34 24
10. Nagysármás 18 4 7 7 31-40 19
11. Nyárádtő 17 6 0 11 31-38 18
12. Kutyfalva 18 5 3 10 25-45 18
13. Dános 18 5 1 12 33-64 16
14. Náznánfalva 18 5 0 13 17-51 15
15. Ákosfalva 18 3 2 13 25-53 11

Jegyzőkönyv
Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 24. forduló: Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC

2-1 (2-1)
Budapest, Bozsik-stadion, 5697 néző, vezette: Solymosi. Gólszerzők: Zsótér (20.),

Eppel (32.), illetve Moutari (39.) Sárga lap: Holender (16.), Hidi (57.), Zsótér (81.), Baráth
(88.), illetve Botka (30.).

Honvéd: Gróf – Ikenne-King (73. Villám), Lovric, Kamber, Baráth – Holender, Hidi,
Zsótér (87. Tömösvári), Gazdag (76. Koszta) – Lanzafame, Eppel.

FTC: Dibusz – Botka, Nalepa (38. Bognár), Hüsing (60. Djuricin), Leandro – Gera Z.,
Dilaver – Lovrencsics G., Kleinheisler (79. Varga R.), Moutari – Böde.

További eredmények a 24. fordulóból: Gyirmót – MTK 1-0, Vasas – Debreceni VSC 2-
3, Paks – Videoton 0-0, Diósgyőr – Újpest 3-1, Szombathelyi Haladás – Mezőkövesd 4-2.



A beruházó Nemzeti Sportközpontok és a kivi-
telezést elnyerő konzorcium képviselői aláírták a
Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójának tervezé-
séről és kivitelezéséről szóló szerződést.

„A közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogor-
voslati kérelem nem érkezett, az eredményt senki
sem támadta meg, és a törvényben meghatározott
szerződéskötési moratóriumot követően a felek alá-
írták a szerződést” – olvasható a Kiemelt Kormány-
zati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
(KKBK) közleményében, amely hangsúlyozza, az
új Puskás Stadion építése kezdettől „színtisztán
hazai projekt”, mivel a terveket nemzetközileg el-
ismert, számos díjjal kitüntetett magyar építész-

iroda álmodta meg, és a kivitelezést is magyar
cégek szakemberei végzik.

A KKBK arról tájékoztatott, hogy „a nyílt, nem-
zetközi, az európai uniós értékhatárt elérő közbe-
szerzési eljárásban két ajánlat érkezett és az
olcsóbb győzött”, amelynek alapján a stadion ára
nettó 142,85 milliárd forint, ami európai viszony-
latban átlagosnak tekinthető. „A beruházás áfatar-
talma 40,5 milliárd forint, ami visszajut a központi
költségvetésbe, tehát nem minősül kiadásnak. A
szerződéses összeg 5 százalék – 7,15 milliárd forint
– tartalékot tartalmaz az előre nem látható, váratlan
eseményekre, amelynek felhasználása nem auto-
matikus, kizárólag előzetes megrendelői engedély
alapján vehető igénybe” – áll a közleményben.

A 2020-as labdarúgó-Európa-baj-
nokságon három csoportmérkőzés-
nek és egy nyolcaddöntőnek otthont
adó, 67 ezer férőhelyes új Puskás
Stadionnak a határidő szerint 2019
végére kell felépülnie. A magyar
állam képviseletében eljáró beru-
házó rendkívül szigorú szerződéses
feltételeket írt elő a kivitelező szá-
mára: késés esetén naponta 142 mil-
lió forint kötbért kell fizetnie,
továbbá a határidő betartására és a
megfelelő minőség biztosítékaként a
szerződéskötéskor az állam által
egyoldalúan készpénzre váltható 32
milliárd forintos bankgaranciát is
köteles adnia.

Puskás Ferenc szerette és szolgálta az embereket, futbal-
listaként és emberileg egyaránt a legnagyobbak közé tartozott
– mondta Szabó Tünde sportért felelős államtitkár szombaton
a budapesti Szent István-bazilika altemplomában, ahol meg-
koszorúzták a 90 éve született legendás labdarúgó sírját.

A sportvezető beszédében többek között azt emelte ki,
hogy Puskás minden gyermek példaképe lehet, hiszen hős
volt Spanyolországban, Európában és igazi hős Magyaror-
szágon. „Kispestről, a poros grundról indult, bal lábával a
magyar futballt a világ élére emelte, és miközben őszintén
hitt abban, hogy az emberi kapcsolatok adják egy csapat
nagyságát, meghódította az egész világot” – mondta az ál-
lamtitkár. Hozzátette, hogy Puskás ugyan már 10 éve – az
Aranycsapat tagjaként – „az égi pályákon játszik”, emlékét
örökre szívünkbe zártuk, és mindig felidézzük azt az érzést,
amikor Magyarországon közösen lelkesedtünk, közösen vol-
tunk büszkék.

Szabó Tünde kiemelte, hogy jövőre lesz a 65. évfordulója
a londoni 6-3-as magyar sikernek, s emellett az akkor magyar
válogatott több tagja esetében is jubileumi évnek számít majd
2018, amelyet így az Aranycsapat emlékévének is lehet majd
tekinteni.

A koszorúzáson Szabó Tünde mellett Szöllősi György, a
magyar futball és a Puskás-ügyek hivatalos nagykövete, va-
lamint a Puskás Akadémia vezetői és Lomnici Zoltán, az Em-
beri Méltóság Tanácsának elnöke volt jelen.
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Szöllősi György a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete lett
Szijjártó Péter előterjesztésére Áder János köztársasági elnök Ma-

gyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé nevezte ki
Szöllősi Györgyöt. Szijjártó Péter a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadé-
mia honlapjának pénteken elmondta, hogy a Nemzeti Sport főszer-
kesztőjének feladata a magyar futball hagyományának és Puskás
Ferenc örökségének nemzetközi képviselete lesz.

„Az elmúlt években Puskás-szobor létesült Madridban, Melbourne-
ben, kétnyelvű emléktábla hirdeti a magyar híresség sikereit Glasgow-
ban és Athénban, kiállításon mutatta be a Puskás Intézet az örökség
különleges tárgyait Madridban, Athénban, Manchesterben, Kolozsvá-
ron és Szatmárnémetiben. Ebben az évben az 1956-os emlékbizottság
támogatásának köszönhetően Puskás Ferenc fényképes életrajza már
hét nyelven lesz elolvasható, és a Puskás Hungary című dokumentum-
filmet is bemutatták a világ számos pontján. A Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium ennek a munkának a folytatását, kiterjesztését kéri
Szöllősi Györgytől, hogy koordinálja, segítse mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek a gazdag magyar futballkul-
túrának állítanak emléket bárhol a világon, hogy hazánk jó hírét, megítélését, a számos más nemzetnek is sok örömet
szerző futballnagyságaink emlékének ápolásával is árnyaljuk és gazdagítsuk” – mondta a külgazdasági és külügymi-
niszter.

Szijjártó Péter kiemelte, Puskás Ferenc – a magyar kormány által már hivatalosan hungarikummá nyilvánított – élet-
művével, a legendás magyar Aranycsapat kapitányaként, majd a világ máig legsikeresebb klubja, a Real Madrid gól-
királyaként több nemzedékre gyakorolt különleges hatást, „újabb és újabb dicsőséget hozva a magyarokra, újabb és
újabb híveket toborozva a fair play, a csapatszellem, a becsületes küzdelem értékeit hordozó labdarúgósportnak”.

„Ezekre az értékekre büszkék vagyunk mi, magyarok, érdemes ezeket képviselnünk a diplomáciai munkában is, és
emlékeztetnünk rájuk a világot” – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátette: ebben a munkában kulcsszerep jutott Szöllősi
György sportújságírónak, Puskás Ferenc életrajzírójának.

Szakértő: Puskás Ferenc megelőzte korát 
Puskás Ferenc megelőzte korát tehetségével, szorgalmával és játékintelligenciájával – mondta Hencsei Pál olimpi-

atörténész az M1 aktuális csatorna szombati műsorában, a 90 éve, 1927. április 1-jén született Puskás Ferencre, minden
idők legjobb magyar labdarúgójára emlékezve. A szakértő hozzátette: a Puskás Ferenc által irányított Aranycsapat
évekig veretlen volt. Közvetlenül az
1956-os forradalom előtt is négy,
idegenben játszott válogatott mérkő-
zést megnyertek, ennek ellenére a
magyar sportvezetés már korábban
eldöntötte, hogy nem vesznek részt
a melbourne-i olimpián.

Világhírét a Spanyolországban
elért eredményei még inkább meg-
erősítették. Két évig el volt tiltva,
már öregnek tartották, és el is hízott,
de mindent elkövetett, hogy beke-
rüljön a Real Madrid csatársorába,
és ez rövid időn belül sikerült is –
emelte ki Hencsei Pál. A Real Mad-
ridban olyan eredményeket ért el,
amelyek máig a legkiemelkedőbbek,
emiatt az egész világon ismerik,
mint magyart és a leghíresebb fut-
ballisták egyikét – hangsúlyozta az
olimpiatörténész.

Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár (j2), Takács Mihály, a Puskás Fe-
renc Labdarúgó Akadémia főigazgatója (j), Jakab János, a Puskás Ferenc
Labdarúgó Akadémia felügyelőbizottsági elnöke (b) és Lomnici Zoltán, az
Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke (b2) érkezik a Puskás Ferenc
születésének 90. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésre a Szent Ist-
ván-bazilika altemplomába 2017. április 1-jén. 1927. április 1-jén született
Puskás Ferenc olimpiai bajnok, a legendás Aranycsapat kapitánya, a nem-
zet sportolója. MTI Fotó: Balogh Zoltán

Aláírták a Puskás Stadion 
építéséről szóló szerződést

Koszorút helyeztek el a 90 éve született Puskás Ferenc sírjánál

Az Aranycsapat 1953-ban. Első sor: Lantos Mihály, Puskás Ferenc, Grosics Gyula. Hátsó sor: Lóránt
Gyula, Buzánszky Jenő, Hidegkuti Nándor, Kocsis Sándor, Zakariás József, Czibor Zoltán, Bozsik Jó-
zsef, Budai II. László. Fotó: Fortepan

Fotó: sportújságírók.hu

Múlt vasárnap leleplezték a Verebes Józsefről készült domborművet a győri
ETO Stadionnál.

Az ETO FC Győr-Budapest Honvéd II harmadosztályú bajnoki mérkőzés
előtt rendezett eseményen Verebes Krisztina, a tavaly elhunyt legendás tréner
lánya beszédében elmondta, édesapja valahányszor Győrbe utazott, mindig
úgy érezte magát, mint aki hazaérkezett. 

A Lebó Ferenc szobrászművész által készített alkotást a tréner lányai –
Krisztina és Mariann –, valamint Bolla Péter, a Magyar Labdarúgó Szövetség
Győr-Moson-Sopron megyei igazgatóságának társadalmi elnöke leplezte le.

Verebes József
tavaly március 13-
án, 74 évesen
hunyt el. Edzői pá-
lyafutása során a
legnagyobb sikereit
a győri Rába ETO-
val és az MTK-val
érte el. Háromszor
nyert bajnoki
címet, és még öt al-
kalommal szerzett
érmet az NB I-ben.
A magyar váloga-
tottat két időszak-
ban is irányította
szövetségi kapi-
tányként.

Leleplezték a Verebes Józsefről
készült domborművet Győrben

A 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokságon három csoportmérkőzésnek és egy nyol-
caddöntőnek otthont adó, 67 ezer férőhelyes új Puskás Stadionnak a határidő sze-
rint 2019 végére kell felépülnie. Fotó: origo

Verebes Marianna, Verebes Krisztina, a tavaly elhunyt legendás labdarú-
góedző, szövetségi kapitány lányai és Bolla Péter, a Magyar Labdarúgó
Szövetség Győr-Moson-Sopron megyei igazgatóságának társadalmi el-
nöke (b-j) leleplezik a Verebes Józsefről készült domborművet a győri
ETO Park stadion falán 2017. március 26-án. Az alkotást Lebó Ferenc
szobrászművész készítette. MTI Fotó: Krizsán Csaba



Eldőlt, hogy a Maros KK végez
a tabella hetedik helyén a férfiko-
sárlabda Nemzeti Ligában az alap-
szakasz és a középszakasz
zárultával. Az alsóház ötödik for-
dulójában a Tigrisek elégtételt vet-
tek a dunai kikötővárosban
nemrégiben elszenvedett veresé-
gért, és legyőzték a Galaci Phoeni-
xet, amely így már nem előzheti
meg őket a rangsorban, az
utolsó forduló eredményé-
től függetlenül.

A péntek esti mérkőzé-
sen a házigazdák már az
első negyedben megadták a
hangot a sikerhez: 15 pont-
tal vertek rá ellenfelükre,
amely az ekkor kialakult
hátrányából már nem is tu-
dott „visszajönni” a végéig.
Szászgáspár Barnabás ta-
nítványai mintegy igazol-
ták, hogy nem véletlenül
játszottak döntőt nemrégi-
ben a Románia-kupában,
írta beszámolójában a ma-
rosvásárhelyi klub hon-
lapja.

Ernest Kalve szenzációs
formában kosárlabdázott,
dupla-duplával zárt (25
pont, 10 lepattanó), de jól
ment a játék Goran Marti-
nicnek is, akinek egyetlen
gólpassz kellett volna még

a hasonló teljesítményhez (22
pont, 9 gólpassz). Reed remek pro-
dukciót nyújtott védekezésben,
munkáját 14 ponttal fejelte meg a
másik palánk alatt, Lázár három-
szor „sapkázta le” a riválisokat,
míg az utóbbi időben szerényebb
teljesítménnyel előrukkoló Alin
Borşa neve mellett ezúttal 10 pon-
tot és 7 lepattanót találunk a mér-

kőzés jegyzőkönyvében, emelte ki
a pozitívumokat az említett jelen-
tés. Dalibor Djapa ugyanakkor ez-
úttal nem játszott, kisebb
izomsérülése akadályozta abban,
hogy pályára lépjen.

A bajnoki középszakasz utolsó
fordulójában (április 5-én, 19.45
órai kezdettel) a Maros KK a Bu-
karesti Dinamo vendége lesz.

Kalve dupla-dupla, biztos hetedik a Maros KK

Európa-bajnoki címet nyert a
marosludasi Ciprian Tapaszto az
angliai Garstangban rendezett kar-
vívó versenyen, amelyet az Egye-
sült Államokban tartandó World
Armwrestling League elnevezésű
bajnokság kvalifikációjaként is hir-
dettek négy súlycsoportban (-75 kg,
-88 kg, -102 kg, +102 kg). Tapaszto
jó nemzetközi eredményeinek kö-
szönhetően rajtolhatott a WAL Eu-

rope Super Qualifier néven meghir-
detett versenyen, amelyen a kelet-
európaiak csak szabadkártyával
vehettek részt. 

Sikerével a marosludasi Paco
Power Gym sportolója jogot szer-
zett arra, hogy részt vegyen a június
29-én Las Vegasban rendezendő
döntőn, amelyre az egyes kategó-
riák első három helyezettje kvalifi-
kált.

Tapaszto Európa-bajnok

Remek eredményeket értek el a
Torpi Sportklub versenyzői – Bara-
bási Rozália, Böjte Attila és Szeg-
halmi László – a magyarországi
szenior fedett pályás atlétikabajnok-
ságon, amelyet márciusban rende-
zett a Szenior Atléták
Magyarországi Szövetsége a Buda-
pesti Atlétikai Szövetséggel közö-
sen, a budapesti Syma csarnokban.
A marosvásárhelyi veterán atléták
két aranyéremmel, egy ezüst-, vala-
mint egy bronzéremmel gazdagítot-
ták gyűjteményüket. 

Böjte a 60 méteres síkfutás férfi-
számában lett első, a 200 méteres
síkfutásban harmadik helyen vég-
zett, Barabási a 60 méteres síkfutás
női számában diadalmaskodott, míg
a csapat újdonsült tagja, a szintén

marosvásárhelyi 44 éves Szeghalmi
László 3000 méteres síkfutásban
megnyerte az ezüstérmet. 

Mint beszámoltak, az eseményen
való részvételüket barátsággal fo-
gadták, a több száz atléta jelenléte
ezúttal is bizonyította, hogy ebben
a korosztályban is érdemes odaa-
dóan sportolni. Elmondták, nagyon
jólesett és fogott nekik a helyszínen
tartózkodó, kisszámú, de annál lel-
kesebb marosvásárhelyi szurkolótá-
bor, amely Bécsből és Budapestről
érkezett biztatni a Torpi SK atlétáit.

A marosvásárhelyi veterán spor-
tolók a Népújsággal tudatták, követ-
kező versenyük a román és Balkán
szenior fedett pályás bajnokság lesz,
amelyet a tavasz folyamán Buka-
restben rendeznek. (C. A.)

Újra remekeltek a maros-
vásárhelyi veterán atléták

A csontkovácsolásról 
és masszázsterápiáról 

a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR

Sípszó után című sportműsorának meghívottja dr. Kelemen István termé-
szetgyógyász és a kínai orvoslás doktora. A magyarországi szakembert
Szucher Ervin a masszázsterápiáról és a sportban kevésbé meghonosult
csontkovácsolásról faggatja.

Február 13-i hatállyal nyug-
díjazták az utóbbi évtizedek
legsikeresebb marosvásár-
helyi korcsolyaedzőjét, Gáll
Károlyt, aki ennek dacára to-
vább edzi a Maros SK tehet-
séges futókorcsolyázóit.

„Valóban, nyugdíjas vagyok az
év elejétől, de továbbra is edzős-
ködöm. Ezeket az ügyes, tehetsé-
ges gyermekeket, akikkel már jó
ideje foglalkozom, nem hagyom,
hiszen felelősséget érzek irántuk,
nagyon szeretem is őket, emellett

a szüleik is sokat áldoztak, amiért
hálával tartozom nekik. Edzőskö-
döm, amíg az egészségem engedi”
– mondta el a Népújságnak Gáll.

A klub két tehetséges korcsolyá-
zójával, Molnár Annával és Szaba-
dos Edinával február végén jött
haza a németországi Inzellből,
ahol nemzetközi versenyeken vet-
tek részt: „Decemberben négy ver-
senyen voltunk Németországban,
ahol a Maros SK gyerekverseny-
zői nagyon jól szerepeltek. Febru-
árban visszamentünk Inzellbe,
nemzetközi versenyre, akkor szer-
vezték meg a román országos baj-
nokságot is, de mi csak a

nemzetközi megmérettetésen ver-
senyeztünk. Ezek olyan verse-
nyek, amelyeket elismer a
Nemzetközi Korcsolyaszövetség
(ISU) is. Az utóbbin Molnár Anna
megszaladta a világkupa-részvé-
telhez szükséges szintet. Sajnos,
pénzhiány miatt nem tudtunk több
versenyen részt venni” – összeg-
zett a korcsolyaedző. Hozzátette:
évről évre csökken a sportminisz-
tériumtól kapott pénz, közben a ki-
adások nagyok, tavaly például
november 14-től karácsonyig Né-
metországban készültek és verse-
nyeztek.

Jövőbeli terveiről kijelentette:
„Szeretnék Molnár Annával mie-
lőbb kijutni egy világkupaver-
senyre. Tavaly nyáron sikeres
erőnléti felkészítőn vett részt,
sokat görkorcsolyázott, kerékpáro-
zott, ezzel megfelelőképpen meg-
alapozta az idénybeli versenyeket.
Bízom benne, hogy sikerül kijut-
nia egy ilyen sporttalálkozóra, őt
is, Szabados Edinát is nagyon te-
hetséges futókorcsolyázónak tar-
tom” – tájékoztatott Gáll Károly,
akinek az évtizedek során többek
között olyan sikeres versenyzők
kerültek ki a keze alól, mint Antal
Emese, Máthé Tibor, Cseh Ed-
mond, Vita Csaba, Jakab Andrea,
Daniela Oltean. „Büszke vagyok
rájuk, mint valamennyi egykori ta-
nítványomra, akikkel jó eredmé-
nyeket értünk el az évek során.” 

Az immár nyugdíjas Gáll Károly 
a világkupára szeretne kijutni Molnár Annával

Czimbalmos Ferenc Attila
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Balról: Szeghalmi László, Barabási Rozália, Böjte Attila

Gáll Károly (k) tanítványai körében

Ranglista

Felsőház
1. Kolozsvár 23/3 49
2. Steaua CSM 16/10 42
3. Nagyvárad 15/12 42
4. Nagyszeben 16/10 42
5. Temesvár 12/14 38
6. Piteşti 11/16 38

Alsóház
1. Maros KK 11/12 34
2. Galac 8/15 31
3. Craiova 7/16 30
4. Dinamo 6/17 29

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, alsóház, 5. forduló: Maros KK

– Galaci Phoenix 91:75 (33-18, 19-22, 20-16, 19-19)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1500 néző. Vezette: Bogdan Podar, 

Ciocan Ciprian, Costin Bogdănescu. Ellenőr: Mihai Caraion.
Maros KK: Kalve 25 pont (3), Martinic 22 (2), Reed 14 (1), Borşa 10, Lázár 7,

Sánta 5, Markovic 3, D. Andrei 3 (1), D. Popescu 2, Cioacătă.
Phoenix: Pavlovic 22 pont, Miller 14, Bojovic 11, Scott Gugino 7 (1), Guţoaia

7 (1), Vlaicu 6, Petica 5 (1), Gregory Brandon 3 (1), Pîrlog, D. Stan, Grecu.
További eredmények: felsőház, 30. forduló: Bukaresti Steaua CSM – Nagy-

váradi CSM CSU 85:70, Kolozsvári U – Temesvári KK 96:66, BCM U Piteşti –
Nagyszebeni CSU 83:79; 31. forduló: Nagyváradi CSM CSU – BCM U Piteşti
104:65; alsóház, 31. (5.) forduló: Bukaresti Dinamo – SCM U Craiova 72:87.

A marosvásárhelyiek 8-as számú játékosa 25 pontjával és 10 lepattanójával csapata legjobbja volt a
Galaci Phoenix elleni mérkőzésen, 2017. március 31-én. Fotó: Nagy Tibor
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Március 30-án Balatonfüreden
tartotta újabb ülését a Kárpát-me-
dencei Magyar Gazdák Egyeztető
Fóruma (KEF), melyen egyhangú
szavazással döntés született az Er-
délyi Magyar Gazdák Egyesületei-
nek Szövetsége (EMGE Szövetség)
tagfelvételi kérelmének elfogadásá-
ról. A KEF 2013 nyarán alakult a
magyarországi Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (NAK), az elszakí-
tott területek magyar gazda-
érdekvédelmi szervezeteinek, a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszö-
vetkezetek Országos Szövetsége
(MAGOSZ), a Földművelésügyi
Minisztérium és az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács részvételével. Az
egyeztető fórum célja a Kárpát-me-
dence gazdaszervezeteinek össze-
fogása, a határokon túl
gazdálkodók igényeinek és javasla-
tainak képviselete és továbbítása a
hazai, magyarországi intézmények
felé. 

Az EMGE Szövetség szintén
2013-ban kezdte működését, és a
tavalyi év óta szövetségi formában
21 kistérségi és megyei gazdaszer-
vezetet tömörít, Háromszéktől
Szatmárig, Erdély és a Partium
közel teljes területét lefedve. A tag-
felvételi kérelem elfogadásával
tehát egy több mint háromeszten-
dős folyamatot zárt sikerrel az
EMGE Szövetség, így Kárpátalja,
Délvidék, Horvátország, Muravi-
dék és Felvidék gazdaegyesületei
mellett újabb szervezet erősíti az
erdélyi és partiumi gazdák anyaor-
szági érdekérvényesítését. Az ülé-
sen az EMGE Szövetséget
Csomortányi István alelnök és
Ványi Attila, az Érmelléki Gazdák
Egyesületének elnöke képviselték. 

A KEF ülését Győrffy Balázs
NAK-elnök nyitotta meg, majd
Jakab István MAGOSZ-elnök és
dr. Torda Márta, a Földművelés-
ügyi Minisztérium Kárpát-meden-
cei kapcsolatokért felelős
főosztályvezetője köszöntötték a
jelenlévőket. Köszöntőjükben
mindketten a magyar gazdák
együttműködésének és önszervező-
désének fontosságát hangsúlyoz-
ták. Györffy Balázs kamarai elnök
elmondta, hogy terveik szerint ez
év májusától lehetőség nyílik arra,
hogy a határon túli magyar gazdák
is pártoló tagsággal rendelkezhes-
senek a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamaránál (NAK), és a tagsággal
járó előnyök határokon túl biztosít-
ható részét is élvezhessék. 

Szintén felszólalt dr. Korinek
László professzor, a Magyarok Ke-
nyere karitatív búzagyűjtő program

kezdeményezője, mely program a
tavalyi esztendőben már teljes egé-
szében a NAK szervezésében folyt
le. Mint elmondta, 2016-ban mint-
egy 550 tonna búza gyűlt, és az
abból készült lisztet árvaházak ré-
szére osztották ki. Erdélyben az
EMGE Szövetség szervezetei is ki-
vették részüket a gyűjtésből, hiszen
az RMGE-Maros szervezete, az Ér-
melléki Gazdák Egyesülete, az Ud-
varhelyszéki Mezőgazdászok
Egyesülete, de a szatmári, szilágy-
sági és máramarosi tagszervezetek
is bekapcsolódtak a jótékonysági
kezdeményezésbe. 

A KEF zárórészében a kamara
szakemberei a 2020 után várható
uniós támogatási rendszerről tájé-
koztatták a jelenlévőket. A brit ki-
lépés és a fokozódó migránsválság
miatt valószínűleg csökkenni fog a
támogatások mértéke, továbbá a tá-
mogatott tevékenységek köre sem
marad a jelenlegi – hangozott el.
Minden bizonnyal növekedni fog a
mezőgazdasági jövedelmek átlát-
hatóságának növelését célzó szabá-
lyozás mértéke, a
környezetvédelemre és környezeti
fenntarthatóságra szánt támogatá-
sok aránya (pl. a zöldítési támoga-
tások), illetve a vissza nem
térítendő támogatások helyét in-
kább a kamattámogatott kölcsönök
vehetik át.

A KEF ülését követő napon a je-
lenlévők a MAGOSZ országos
közgyűlésén is részt vettek. A gö-
döllői Szent István Egyetemen ülé-
sező közgyűlés döntött az
alapszabályzata módosításáról,
majd elsöprő többséggel szavazta

meg a szervezet alelnökeit és tago-
zatvezetőit, az elnöki tisztségről ez-
úttal nem kellett dönteniük. 
Új elnök 
az EMGE Szövetség élén

Április 1-jén Kolozsváron került
sor az EMGE Szövetség rendkívüli
tisztújító közgyűlésére, melynek
összehívására Jakab Ernő elnök le-
mondása miatt volt szükség. A köz-
gyűlés elfogadta a Tiboldi László
alelnök által előterjesztett, a szövet-
ség 2016. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót, valamint az
Orbán Csaba ügyvezető által be-
mutatott tevékenységi beszámolót.
Szintén döntés született a 2017-es
évre fizetendő tagsági díjak értéké-
ről. 

A tisztújítás rendjén a közgyűlés
Csomortányi István Partiumért fe-
lelős alelnököt választotta a szövet-
ség elnökévé. Székfoglaló
beszédében a szövetség új elnöke
az erdélyi termelési és értékesítési
szövetkezet megalapítását nevezte
meg elsőrendű feladatnak, továbbá
a szövetség gazdasági jellegű tevé-
kenységeinek fokozását. Ugyanak-
kor a budapesti érdekérvényesítés
mellett a bukaresti jelenlét fontos-
ságát is hangsúlyozta, hiszen a gaz-
dák számára elérhető források
többsége onnan hívható le.

Az EMGE Szövetségnek a Kár-
pát-medencei Magyar Gazdák
Egyeztető Fórmába történő felvéte-
lét a jelenlévők fontos eredmény-
ként és az elkezdett munka
folytatására történő biztatásként ér-
tékelték. (Az EMGE Szövetség saj-
tóirodája)

Az EMGE Szövetség teljes jogú tagja lett 
a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető

Fórumának

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Elméleti Líceum szervezésében
második alkalommal hirdették meg
Marosvásárhelyen a Napsugár öttu-
sabajnokság Maros megyei döntő-
jét. A rendezvényt a Szász Albert
Sportlíceumban szervezték meg 3.
osztályos gyerekek számára. 18
csapat (mintegy 100 versenyző) vett
részt a sportrendezvényen, amelyet
a Napsugár című gyermeklap fő-
szerkesztője, Zsigmond Emese ál-
modott meg évekkel korábban. A
verseny a következő öt próbából
állt:

1. ügyességi akadálypálya (mind
a négy versenyző rajthoz állt)

2. célba dobás (csak egy ver-
senyző kellett részt vegyen)

3. helyből távolugrás (két ver-
senyző kellett ugorjon)

4. egyensúlyozás (csak egy ver-
senyző kellett részt vegyen)

5. 20 méteres váltófutás (mind a
négy versenyző rajthoz állt).

Mint Bálint Julianna, a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum testnevelő
tanára elmondta, a rendezvény lé-
nyege a részvétel, amely az öröm-
mel és a jókedvvel párosul.

A részt vevő csapatok listája:
Refis bajnokok (Református Kollé-
gium, Marosvásárhely), Fürge
lábak (Kádár Márton Általános Is-
kola, Mezőpanit), Ólomlábú kiska-
tonák (Traian Általános Iskola,
Dicsőszentmárton), Gepárdok (Vaj-
daszentiványi Általános Iskola),
Mókusok (Palkó Attila Általános Is-
kola, Magyaró) Szupernégyes (Pet-
res Kálmán Általános Iskola,

Székelyhodos), Szélvész (Deák
Farkas Általános Iskola, Nyárád-
szereda), Nb4 (Nicolae Bălcescu
Általános Iskola, Marosvásárhely),
TurbóSokk (Liviu Rebreanu Általá-
nos Iskola, Marosvásárhely), Turbó
csigák (Gyulakuti Általános Is-
kola), Apafiak (Apafi Mihály Álta-
lános Iskola, Nagyernye), Sport
Kvartett (Művészeti Líceum, Ma-
rosvásárhely), Örökmozgók (S.
Ilyés Lajos Általános Iskola, Szo-
váta), Kőszikla (George Coşbuc Ál-
talános Iskola, Marosvásárhely),
Zöcskék (Romulus Guga Általános
Iskola, Marosvásárhely), Farkasok
(Dacia Általános Iskola, Marosvá-
sárhely), Cincirik (Sóváradi Általá-
nos Iskola), Bolyais Farkasok
(Bolyai Farkas Elméleti Líceum,
Marosvásárhely).

Öröm és jókedv a Napsugár öttusabajnokság megyei szakaszán

Vasárnapi brit sajtóértesülé-
sek szerint a spanyol kor-
mány valószínűleg „rászedte”
Londont Gibraltár ügyében a
brit EU-tagság megszűnésé-
hez vezető folyamat hivatalos
elindítása előtt.

Theresa May brit miniszterelnök
szerdán jelentette be a Lisszaboni
Szerződés 50. cikkelyének aktivá-
lását. Az 50. cikkely szabályozza –
és aktiválása hivatalosan elindította
– az Egyesült Királyság kilépési fo-
lyamatát.

May 2200 szavas levele, amelyet
Sir Tim Barrow brit EU-nagykövet
adott át Donald Tusknak, az Euró-
pai Tanács elnökének, nem emlí-
tette a brit korona fennhatósága alá
tartozó Gibraltár sorsát.

A Tusk által két nappal később
ismertetett válaszlevél-tervezetben,
amely felsorolja az EU által java-
solt fő tárgyalási irányelveket, Lon-
don legnagyobb meglepetésére
viszont szerepelt egy olyan kitétel,
amely szerint a brit kormány és az
EU közötti majdani kilépési megál-
lapodás akkor terjeszthető ki a Spa-
nyolország déli csücskén fekvő
területre, ha erről London és Mad-
rid külön megállapodik.

Londoni értelmezés szerint ez
gyakorlatilag vétójogot adna Spa-
nyolországnak a Gibraltárt érintő
döntésekben.

A The Sunday Times című tekin-
télyes konzervatív vasárnapi brit
lap forrásai szerint Fabian Picardo,
a gibraltári önkormányzat vezetője
többször is kérte a brit kormányt,
hogy az 50. cikkelyt aktiváló levél
külön térjen ki Gibraltárra, és szö-
gezze le, hogy az Egyesült Király-
ság és az EU jövőbeni
kapcsolatrendszeréről szóló megál-
lapodásnak a terület is legyen ré-
szese. A brit lapnak nyilatkozó
gibraltári források szerint azonban
Theresa May a spanyol kormány
külön kérésére hagyta ki Gibraltárt

az 50. cikkely aktiválását bejelentő
leveléből – figyelmen kívül hagyva
a brit külügyminisztérium fenntar-
tásait is –, ám Madrid ezzel egy idő-
ben kilobbizta az EU-nál, hogy a
válaszlevél-tervezetben szerepeljen
Gibraltár kérdése.

Az ügy által Londonban szított
indulatokat jellemzi, hogy a kor-
mányzó Konzervatív Párt egyik
volt vezetője és miniszterelnök-je-
löltje, Michael Howard vasárnap
párhuzamot vont a Gibraltár feletti
brit szuverenitás és az Argentína
által 1982-ben megszállt, majd a
brit hadsereg által 77 napos véres
háborúban visszavívott Falkland-
szigetek brit fennhatósága között.

Howard, aki 2003 és 2005 között
állt az akkor ellenzékben politizáló
Konzervatív Párt élén, a Sky News
brit hírtelevízió vasárnapi politikai
magazinműsorában kijelentette: 35
évvel ezelőtt „egy másik női mi-
niszterelnök (Margaret Thatcher)
haderőt küldött a világ másik vé-
gébe, hogy megvédje brit emberek
egy másik kis csoportjának szabad-
ságát egy másik spanyol ajkú or-
szág ellenében. (...) Teljesen biztos
vagyok benne, hogy jelenlegi mi-
niszterelnökünk is hasonló elszánt-
ságot tanúsít” Gibraltár ügyében.

Óvatosabban, de ugyancsak
egyértelműen fogalmazott Sir Mi-
chael Fallon brit védelmi miniszter
vasárnap a BBC televíziónak nyi-
latkozva. Fallon kijelentette: Gib-
raltár lakói nem akarnak spanyol
fennhatóság alatt élni, és London
„maradéktalanul” megvédi ehhez
fűződő jogukat. Spanyolország
1713-ban, a spanyol örökösödési
háborút lezáró Utrechti Szerződés-
ben mondott le a stratégiai helyen
fekvő, jelenleg 30 ezer lakosú terü-
let feletti felségjogról London ja-
vára, elvileg örökre, ám a spanyol
kormányok az utóbbi évtizedekben
rendre megkérdőjelezik a szerződés
érvényességét. (MTI)

Brit sajtó: Madrid „rászedte
Londont” Gibraltár ügyében

A hatóságok gyanúja szerint
gyújtogatás következtében gyulladt
ki péntek este egy roma család háza
és annak melléképülete Gyergyó-
szentmiklóson. Pénteken a kora esti
órákban a Gyergyószentmiklós
Gyergyóalfalu felőli határában levő
romatelepen egy szalmabála, az
egyik bevásárlóközpont szomszéd-
ságában pedig egy ház és mellék-
épülete kapott lángra. A tűzoltóság
és a rendőrség nagy erőkkel vonult
ki mindkét helyszínre, a lángokat
sikerült megfékezni. A tűzesetek-
nek nincsenek áldozatai, a kigyul-
ladt ház lakói azonban menekülésre
kényszerültek.

Gheorghe Filip, a Hargita Me-

gyei Rendőrkapitányság szóvivője
azt valószínűsítette, hogy gyújtoga-
tás történt, amely egy csütörtöki
nagy összegű pénzlopással állhat
összefüggésben. Ekkor roma fiata-
lok egy útkereszteződésnél feltar-
tóztattak egy idős ember által
vezetett járművet, és míg szóval
tartották a sofőrt, a kocsiból ellop-
tak 30 ezer lejt.

A péntek esti tűzeset után mind a
polgármester, mind a rendőrség
nyugalomra intette Gyergyószent-
miklós lakóit. A városban szomba-
ton is a csendőrség felügyelte a
romák lakta övezeteket, hogy meg-
előzze újabb konfliktusok kirobba-
nását. (MTI)

Bosszúból gyújthatták fel Gyergyó-
szentmiklóson egy roma család házát



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.

0740-910-651. (16)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-

290. (17)

ELADÓ tűzifa (bükk). Tel. 0747-933-367.

(29)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977-

768. (1479)

ELADÓ családi ház Vadadban, köz-

ponti zónában, a főút mellett, 8,3 ár

telekkel: 3 szoba, konyha, kamra, sü-

tőkemence, 50 m szőlőlugas + mel-

léképületek. Irányár: 13.000 euró.

Ugyanitt eladó 4,5 ha mezőgazdasági

külterület. Tel. 0744-399-160. (-I)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0740-530-

278. (97)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919-662.

(98)

ELADÓ 5 ár beltelek Udvarfalván, 19

ár Nyomáton. Tel. 0747-105-425.

(93-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-

répből, bármilyen tetőjavítást, csa-

torna, lefolyó és fateraszok

készítését, szigetelést. Nyugdíjasok-

nak 15% kedvezmény. Tel. 0758-

639-258. (104-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat, termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(58941)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk a mai
napon id. VARGA ELEKRE
halálának 4. évfordulóján,
amikor földi vándorútja véget
ért. Emlékét őrzi felesége, fia,
menye és az unokák
családjukkal együtt. Emléke
áldott az élők szívében. (1474)

Szomorú szívvel emlékezünk
a drága jó feleségre, szerető
anyára, gondoskodó nagy-
mamára, CSÁTHI IRÉNRE
halálának második évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott!
A szerető család. (1477-I)

Szeretettel és hálával emlé-
kezünk a nyárádszentlászlói
ADORJÁNI SÁNDORRA halálá-
nak 5. évfordulóján. Szerettei.
„Nem felejthet aki szeret
Nem múló az emlékezet” (sz.-)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesapa, nagytata,
sógor, após, apatárs, 

id. KISS SÁNDOR 
életének 84. évében csendesen
megpihent. Temetése 2017. ápri-
lis 3-án 14 órakor lesz a maros-
szentkirályi református templom-
kertben. 

Bánatos fiai, Ernő és Sándor,
menyei, unokái, Ibolya, Gergely

és Renáta. (1485-I)

Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagytata, dédtata, test-
vér, sógor, rokon, a csapói szüle-
tésű 

SZÁLTELEKI JÓZSEF 
életének 86. évében, hosszas be-
tegség után megpihent. Temeté-
sére április 4-én du. 1 órakor
kerül sor a meggyesfalvi temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A STEAKHOUSE ÉTTEREM alkalmaz PINCÉRT, PULTOST és
KONYHAI KISEGÍTŐT. Tel. 0756-977-900, 11-17 óra között. (70)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MO-
SOGATÓT. Tel. 0758-674-329. (18754-I)
TAPASZTALATTAL rendelkező AUTÓSZERELŐT keresünk
marosvásárhelyi SZERVIZBE. Tel. 0744-164-340. (-)
MAGÁNCÉG fiatal, jól képzett FINOMMECHANIKUST  vagy
érettségivel rendelkező, jó kézügyességű FÉRFIMUNKAERŐT al-
kalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8–16 óra kö-
zött: 0265/211-127. (sz.-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható höl-
gyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍ-
TOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása,
összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osz-
tály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit
kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687,
0742-010-263-as telefonszámon. (59584)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terü-
letére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és
utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni, jelentkezni a 0741-014-380-as tele-
fonszámon vagy a www.soforallas.eu címen. (59584)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁ-
CSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59609)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Népújság 
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai   

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi 
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi  
NYUGATI 
JELENBE.

Az évek telnek, a könny nem apad,
emléked számomra mindörökké
megmarad. Itt minden rád
emlékeztet. Az űr, mely utánad
maradt, egyre mélyül, melyen
áthaladni nem tudok. Életem
céltalan. Az együtt leélt 55 év,
melyet gyerekkori szerelmünk
fűtött, már hat éve véget ért.
Hiányod nem pótolja semmi, csak
emléked ad némi életerőt. Kérem a
Mindenhatót, hogy elszállt
lelkednek adjon nyugodalmat, te néhai szerető anya és feleség,
BALLA ERZSÉBET. 
Szerető férjed, Endre. (92)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, április 3-ára, amikor 5 éve
gyermekünk, ifj. BALOG LAJOS
(Szutyi) örökre eltávozott
közülünk. 
Emlékét örökké őrzik szülei,
testvérei, kislánya, Csilla, rokonai,
ismerősei. Nyugodjál békében!
(105)

Fájdalommal és kegyelettel
emlékezünk április 2-án a
szászcsávási születésű PÁLOSI
FERENCRE halálának 5.
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. 
Emlékét őrzi két testvére és azok
családja. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyatárs, rokon, jó
barátnő és jó szomszéd, a
marosvásárhelyi születésű 

özv. VERESS IMRÉNÉ 
szül. MAKKAI ILONA 

az Unitatea szövetkezet
volt bőrdíszművese 

életének 88. évében rövid szenvedés
után örökre megpihent. Földi
maradványait, református szertartás
szerint, folyó hó 4-én 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református
temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1486-I)

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Összehívó
A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok

Önsegélyző Pénztára
– székhely Bolyai utca 36. szám, CUI: 4497205 – 

az igazgatótanács révén, az egyesület statútuma alapján, elsősor-
ban a 7., 8. cikkely, valamint a 2000. évi 26-os kormányrendelet

20. cikkelye értelmében 
összehívja 

tagjait soros közgyűlésre 2017. április 19-én 10 órára a pénztár maros-
vásárhelyi székhelyére, a következő 

napirenddel: 
1. Az igazgatótanács beszámolója a 2016. évi tevékenységről.
2. A 2016-os költségvetés kivitelezéséről szóló beszámoló és a 2016-

os pénzügyi-könyvelési mérleg jóváhagyása.
3. Bevételek és kiadások a 2017-es évben.
4. A cenzorbizottság 2016. évi jelentése.
5. A közgyűlés határozattervezetének a jóváhagyása.
6. Különfélék.
Figyelem! Abban az esetben, ha az április 19-i gyűlésen nem gyűl

össze a statútumban előírt létszám, hogy érvényes legyen a gyűlés, azt
újra összehívjuk április 21-én 10 órára, a pénztár székhelyére. Ez eset-
ben a tagok létszámától függetlenül szavazattöbbséggel döntésképes
lesz a testület.

Figyelem! A közgyűlésen csak az egyesület tagjai vehetnek részt,
akik a belépésnél fel kell mutassák a tagsági könyvet, illetve a személy-
azonossági igazolványukat.

Az igazgatótanács 



12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________ REKLÁM – KÖZLEMÉNY___________________________________________ 2017. április 3., hétfő


